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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Prodá se byt
Období, kdy město Kuřim prodávalo měst-

ské byty, už prakticky před rokem a půl skončilo. 
Zastupitelstvo se rozhodlo vyhlásit záměr na vý-
jimečný prodej jednoho třípokojového bytu jeho 
nájemcům. Pokud k němu dojde, z peněz takto 
utržených se koupí jiný (pravděpodobně menší) 
byt, který si město ponechá jako obecní k dispozi-
ci k sociálním účelům. Zastupitelstvo bylo vedeno 
úvahou, že jako sociální (např. tzv. „startovací“) 
byty se hodí spíš byty menší. 

Infokanálové zmatky
Od Nového roku měl být provozovatelem 

Infokanálu (KTN) vítěz výběrového řízení, pro-
tože smlouva současnému provozovateli Direct 
Filmu skončila. Zastupitelstvo vypsalo výběrové 
řízení a sehnalo komisi složenou z ostřílených te-
levizních a jiných žurnalistů. Její rozhodování ale 
někteří účastníci napadli a ukázalo se, že komise 
opravdu nedodržela přesně pravidla pro hodnoce-
ní (zadávací podmínky), nebo by šlo alespoň její 
výsledky právně napadnout. Zastupitelstvo se pro-
to rozhodlo prohlásit výběrové řízení za zmatečné, 
zrušit jej, prodloužit o další čtyři měsíce smlouvu 
současnému dodavateli a na lednovém jednání vy-
psat výběrové řízení nově.

250 za hodinu
Nejde o rychlost, ale o odměnu, kterou 

obdrží neuvolněný člen zastupitelstva, který 
není v pracovním nebo jiném obdobném po-
měru, jako náhradu výdělku ušlého v souvis-
losti s výkonem své zastupitelské funkce. Jde o 
případy, kdy neuvolněný zastupitel je pověřen 
reprezentovat město na nějakém jednání, což se 
stává maximálně v počtu několika hodin ročně.

Splatnost prodloužena
Firma Wellness Kuřim s.r.o., si půjčila do 

rozjezdu své činnosti v roce 2010 od města pení-
ze. Část výpůjčky již vrátila, hospodaří v černých 
číslech, ale je jasné, že v roce 2012 by podle pů-
vodního rozpisu nevrátila všechno. Musela totiž 
z peněz nakoupit i vybavení technologií, které te-
oreticky mělo být zakoupeno již před spuštěním 
provozu. Zastupitelé z několika možných variant 
řešení tohoto problému zvolili tu, že se splatnost 
této půjčky prodlouží do konce roku 2013.

Dotace na kulturu a sport
Poprvé v historii byly dotace na kulturu a 

sport schváleny už na sklonku předchozího roku. 
O penězích z fondu na rok 2012 se rozhodlo na 
jednání zastupitelstva v prosinci 2011. Zastupitel-
stvo navýšilo celkovou sumu o 100.000 na 1,7 mi-
lionu a schválilo se změnami návrh sportovního 
výboru (bylo v několika případech štědřejší než 
výbor navrhoval) a beze změn návrh výboru kul-
turního. Sportovní výbor svůj podíl již vyčerpal, 

na kulturu si naopak kulturní výbor nechal nějaké 
prostředky v rezervě, kdyby se objevil zajímavý 
projekt v průběhu roku.

Noví členové
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci 

Ing. A. Potůčkové na členství ve sportovním vý-
boru a Mgr. M. Čecha na členství v kontrolním 
výboru a odvolalo Mgr. K. Kinclovou z členství ve 
výboru pro kulturu a spolkovou činnost, naopak 
zvolilo novým členem sportovního výboru Vojtě-
cha Kopřivu, novým členem výboru pro kulturu a 
spolkovou činnost Ondřeje Bartoše a novým čle-
nem kontrolního výboru Mgr. M. Politzera.

Provizorium schváleno
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové pro-

vizorium na rok 2012. Jde o víceméně formální 
akt. Rozpočet totiž nejde schválit před tím než 
jsou schváleny rozpočty státní a krajský. Měst-
ský rozpočet se tedy bude schvalovat v lednu. 
Lze očekávat diskuse nad ním i nad seznamem 
investičních akcí pro rok 2012 a roky následující.

Pokrok na Dílech
Po dlouholetém vyjednávání s investo-

rem p. Kučerovským schválilo zastupitelstvo 
záměr na směnu svých pozemků s jeho. Měl by 
tak vzniknout prostor pro slušné hřiště na Dí-
lech, po kterém tamní obyvatelé volají. Kromě 
směny půjde i o odkup části pozemků od Kuče-
rovských za velmi přátelskou cenu.

Sokolu odpuštěno
Zastupitelstvo schválilo prominutí po-

hledávky 50.000 Tělocvičné jednotě Sokol Ku-
řim. Jde o splátku z půjčky za rok 2011. Stejnou 
sumu prominulo město Sokolu i loni.

Strategický plán odložen
Zastupitelstvo schválilo změnu termínu 

projednání aktualizace Strategického plánu roz-
voje města Kuřim zastupitelstvem o rok. Důvo-
dem je, aby mohly být do dokumentu zapraco-
vány oficiální výsledky sčítání lidu z roku 2011.

10×job

Démon alkohol II
V měsíci prosinci 2011 v kuřimském mik-

roregionu pokračovalo listopadové řádění démona 
alkoholu. A to se Silvestr vůbec nepočítal. Jestli to 
tak půjde dál, bude docela praktické vybudovat na 
policejní stanici v Kuřimi záchytku. 

Dne 1. 12. 2011 ve večerních hodinách byla 
přivolána Policie ČR do italské domácnosti v Kuřimi. 
Z bytu létaly věci oknem, nelaskavá slova a i nějaká 
ta vzájemná facka padla. Oba zdivočelí protagonisté, 
muž a žena, nadýchali kolem 1 promile alkoholu. Vše 
se vyřešilo tím, že žena odešla zchladnout ke kama-
rádce a muž chladnul doma. 

Dne 4. 12. 2011 ve večerních hodinách při-
volal Policii ČR muž z Čebína na svou manželku z 

důvodu ničení dveří jejich domu. Po příjezdu našla 
policie u dveří s rozbitou skleněnou výplní pořeza-
nou a silně podnapilou ženu s 3,63 promile alkoholu 
v krvi. Manžel, po hádce na téma nadměrná konzu-
mace alkoholu, manželku vystrčil z domu. Ta se poté 
dožadovala vstupu zpět i skrz zamčené dveře. 

Dne 5. 12. 2011 si vyjel na projížďku moto-
cyklem občan ve Veverské Bítýšce. Protože motocykl 
neměl registrační značku, byl kontrolován policejní 
hlídkou. Chybějící značka ale byl ten nejmenší pro-
blém. Řidič neměl řidičské oprávnění. Zato měl 1,4 
promile alkoholu v krevním oběhu. 

Dne 11. 12. 2011 v nočních hodinách zaska-
kovala kuřimská policie v Bílovicích nad Svitavou. 
Žena s 1,64 promilemi rozbila okno, kopala do dveří 
a sprostě nadávala každému, kdo jí do rány přišel. Pro 
nezvladatelnost byla převezena do záchytné stanice. 

Dne 17. 12. 2011 v odpoledních hodinách 
přivolal Policii ČR občan z Kuřimi k muži, který 
ležel na chodníku s rozbitou hlavou. Muž měl 2,86 
promile alkoholu v krvi. Byl převezen do nemocnice 
k ošetření. 

Dne 17. 12. 2011 byla v nočních hodinách 
přivolána Policie ČR do restaurace v Hradčanech. 
Došlo zde k fyzickému napadení jednoho z hostů 
jiným hostem. Útočník s 2,72 promilemi byl zadržen 
a poraněný muž byl převezen záchrankou do nemoc-
nice. 

O stejné noci odvezla Policie ČR do nemoc-
nice muže, který v kuřimské restauraci upadl do bez-
vědomí. Po probrání se nebyl schopen postavit na 
nohy. Tížilo ho 2,19 promile alkoholu. 

Dne 22. 12. 2011 bylo nahlášeno Policii ČR 
auto v příkopu u Rozdrojovic. V autě našli policisté 
naštěstí nezraněnou řidičku. Nebylo divu, že se ne-
udržela s autem na silnici. Bylo jí naměřeno 3,1 pro-
mile alkoholu v krvi. Protože ale brněnská záchytka 
byla přeplněná, předali ji policisté matce. 

Dne 22. 12. 2011 v odpoledních hodinách 
si všimla občanka z Kuřimi skupinky mužů, z nichž 
jeden rozbíjel zrcátko u automobilu, který mu zcela 
zjevně nepatřil. Přivolaná policie zadržela na útěku 
dva muže. Oba vykazovali přítomnost alkoholu ko-
lem dvou promile. 

Dne 26. 12. 2011 ve večerních hodinách do-
mlouvala Policie ČR mladíkovi, který oděn pouze 
v kalhotách kopal do dveří jednoho obchodu a vše 
doprovázel řevem. Doporučila mu, aby šel domů 
do tepla. Mladík si ale lehl na chodník a řval dál. 
Proto byl převezen do záchytné stanice. 

Jiný démon
asi posedl ženu z Kuřimi, která přišla 

dne 6. 12. 2011 na Policii ČR v Kuřimi nahlásit 
velkou krádež. Představila se jako vedoucí StB. 
Před rokem a půl se jí údajně ztratily z kuchyně 
důležité spisy o prezidentech Havlovi a Klau-
sovi. Podezření na pachatele krádeže nevyčís-
litelné škody má na svou matku nebo sociální 
pracovnice. 

H. N. 
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Čisté světlo

Editorial

RTG dokumentace na CD
Pěkný novoroční dárek dal MUDr. Pícha Boris svým spolupracov-

nicím, radiologickým asistentkám paním Kazdové Jitce a Skoupé Gab-
riele, a také všem občanům  Kuřimska a Tišnovska. Digitalizací rtg vy-
šetřovny na radiologickém pracovišti polikliniky Kuřim bylo umožněno 
přejít na zcela bezfilmový provoz a přenášet rtg dokumentaci nadále již 
jen elektronicky. Provoz na pracovišti se tímto krokem nejen zrychlí a ze-
fektivní, ale stane se také ekologičtější, neboť odpadá používání chemie, 
nutné k vyvolávání rtg snímků. Připojením pracoviště na ePacs bude také 
možno předávat rtg dokumentaci dalším napojeným zdravotnickým sub-
jektům po internetu, pacientům bude vydávána rtg dokumentace na CD. 
Digitalizací se rtg pracoviště na poliklinice v Kuřimi posunulo kvalitativ-
ně výše a zařadilo se tak mezi několik dalších, takto moderně vybavených 
pracovišť v Brně a v jeho okolí.

Radnice prodlužuje úřední 
hodiny

Od začátku roku 2012 dochází na Městském úřadu Kuřim k pro-
dloužení úředních hodin pro vyřízení dokladů a evidenci vozidel. Radni-
ce tak reaguje na potřeby občanů, kterým jejich pracovní doba nebo jiné 
povinnosti neumožňují vyřízení nutných úředních záležitostí v běžné 
otevírací době. Na pracovištích s agendou občanských průkazů, cestov-
ních dokladů a řidičských průkazů a také na evidenci vozidel je od začát-
ku ledna úřední doba prodloužena až do 18:30 hodin. Cílem této změny 
je především usnadnění přístupu občanů k nejvíce využívaným agendám 
Městského úřadu Kuřim. Od 1. 1. 2012 jsou tedy úřední hodiny na těchto 
pracovištích vždy v pondělí a ve středu od 8 do 18:30 hodin.

pozvánka

V Kuřimi
se koná ve dnech 7. – 8. ledna  a 14. ledna 2012

Tříkrálová sbírka 2012 
Prosíme o pomoc při vybírání sbírky.

Hledáme vedoucí skupinek i malé koledníky.

Kontakt: sl. Prokopová  tel. 736 529 285, 
 P. Adam Malczynski tel. 541 230 183.

Do devatenáctého ročníku
Zlobice je definitivně plnoletá. Vstup do nového ročníku jsme 

oslavili tím, že jsme na vnějším dvojlistě nadělili našim novinám druhou 
barvu. Budou-li zájemci o dvoubarevnou inzerci, pokryjeme snad zvýše-
né náklady ze zvýšených příjmů. Noviny to nemají finančně lehké, ale dr-
žíme se díky nezištné pracovitosti našich přispěvatelů i Vašemu zájmu.

Mezi svátky, když jsem měl začít finišovat na přípravě čísla, hava-
roval mi počítač. Doufám, že se při tom neztratil žádný mail s příspěvkem 
do Zlobice. Pokud ano, omlouváme se. Z důvodů boje s harddiskem při-
neseme jízdní řády v únorové Zlobici. 

Další novinkou je drobná změna v harmonogramu vydávání Zlo-
bice. Drželi jsme pravidlo, že vždy vycházíme první pátek v měsíci a uzá-
věrka je tím pádem poslední pátek v měsíci předchozím. Někdy ale vyjde 
takový první pátek až na 6. či 7. Mnoho organizátorů si třeba neuvědomí, 
že první pátek v dubnu je 6. a že tedy musí na akci 2. dubna pozvat už v 
únorové Zlobici. Proto letos dubnové číslo vyjde už 30. března a zářijové 
31. srpna. Tak s tím prosím počítejte. Informace o tom, kdy jsou uzávěrky 
a kdy vycházíme, najdete na http://www.zamekkurim.cz/zlobice_novi-
ny_pro_kurim_a_okoli.htm.  

V tomto čísle bych rád upozornil na tři témata. Informace o so-
ciální reformě a jak se projeví na tom, kam jít žádat o dávky v Kuřimi. 
Rozhovor s každým ze tří mužů vedení města. A konečně materiály sou-
visející se školstvím. V lednu se nám zapíší budoucí prvňáčci, jak doufám 
i budoucí čtenáři Zlobice. 

Chtěl bych poděkovat za přehršli PF, která nám přišla. Nemůžeme 
pochopitelně otisknout všachna, ale pár jsme jich do tohoto čísla vybra-
li.

Inspirativní čtení v tomto čísle i v celém 19. ročníku Zlobice Vám 
přeje

Jiří Brabec, šéfredaktor, za celý tým Zlobice
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užitečné informace

Informace odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Kuřim

Na základě Sociální reformy I. dochází od 1. ledna 2012 k přecho-
du agend nepojistných dávkových systémů z Městského úřadu Kuřim na 
Úřad práce České republiky.

Od tohoto data bude vyřizovat agendy dávek pomoci v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a 
posuzování nároku na mimořádné výhody příslušné kontaktní pracoviště 
tohoto úřadu. 

Osobám zdravotně postiženým se kromě příspěvku na péči posky-
tují dávky:

1. Příspěvek na mobilitu
2. Příspěvek na zvláštní pomůcku.
Několik dosavadních dávek pro zdravotně postižené občany se 

tedy sloučí ve dvě - na mobilitu a na zvláštní pomůcky. Příspěvek na mo-
bilitu bude vyplácen pravidelně každý měsíc, příspěvek na zvláštní po-
můcky jednorázově.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky pro podá-
vání žádostí a výplatu výše uvedených nepojistných dávek bude síd-
lit v budově Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968,  přízemí, 
dv. č. 115 a 116.  

Úřední hodiny:   
Pondělí:  8.00 – 17.00
Středa:  8.00 – 17.00  

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných 
výhod (tj. I. stupeň – průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III.stupeň 
– průkaz ZTP/P ) zůstávají v platnosti i po 1. 1. 2012, a to do uplynutí 
doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 
2015. (bez ohledu na vyznačení doby platnosti průkazu).

Občané, kteří pobírali příspěvek na provoz motorového vozi-
dla, nedostanou v souvislosti s přijatými novými právními předpisy 

automaticky od ledna 2012 příspěvek na mobilitu. Oprávněné osoby 
musejí  v lednu 2012 o novou dávku požádat !!

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim zůstávají nadá-
le agendy související se sociální prací při výkonu státní správy v přenesené 
působnosti včetně sociálního šetření a veškerého sociálního poradenství.

Cílové skupiny sociální práce obcí v přenesené působnosti od ledna 
2012:
•	 Osoby	se	zdravotním	postižením	nebo	dušením	onemocněním		
•	 Osoby	pečující	o	osoby	závislé	na	péči	jiné	osoby	
•	 Rodiny	s	dětmi,	včetně	sociálně-právní	ochrany	dětí	a	činnosti	ku-

rátorky pro děti a mládež
•	 Osoby	s	různým	stupněm	omezení	způsobilosti	k	právním	úkonům	
•	 Osoby	ohrožené	sociálním	vyloučením	
•	 Osoby	žijící	rizikovým	způsobem	života	
•	 Oběti	agrese,	trestné	činnosti	a	domácího	násilí	
•	 Osoby,	které	ztratily	přístřeší	nebo	se	nacházejí	v	nejistém	či	nea-

dekvátním bydlení 
•	 Osoby	nezaměstnané	a	osoby	s	materiálními	problémy	
•	 Imigranti	

Sociální pracovníci úřadu obcí nadále vykonávají veřejné opat-
rovnictví v rámci sociální pomoci a významně se podílejí na realizaci ko-
munitního plánu sociálních služeb a úzce spolupracují s jinými subjekty 
(krajskými úřady, úřady práce, ČSSZ Praha a jejími územními jednotka-
mi, poskytovateli sociální péče, soudy, státním zastupitelstvím na všech 
úrovních, Policií ČR, vězeňskou službou, výchovnými ústavy pro děti a 
mladistvé i jinými organizacemi podílejícími se na sociálně-právní ochra-
ně dětí).       

Další informace o sociální reformě: 
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
Formuláře: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp
Letáky: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/7#2.3

Bc. Taťána Sojková
Vedoucí OSV Městského úřadu Kuřim
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školství

Vážení čtenáři Zlobice,
i přesto, že mnozí ekonomové předpovídají těžký rok 2012, my 

vám všem přejeme mnoho úspěchů a štěstí do nového roku.
TOP09 je strana, která se nebojí říkat i nepříjemnou pravdu a to-

hoto kréda se držíme i v Kuřimi. Naši zastupitelé prosazují maximální 
otevřenost radnice vůči občanům. Letošní ocenění města Kuřim v celo-
státní soutěži Otevřeno je toho nejlepším důkazem. Na našich stránkách 
www.top09kurim.cz můžete sami posoudit, jak se nám daří postupně 
prosazovat to, co jsme slibovali ve volbách. 

Je ale třeba zdůraznit, že bez spolupráce ale i dohadování s těmi, 
kteří jsou ochotni naslouchat a zvažovat naše argumenty, by se nepoda-
řilo nic. Touto cestou tedy děkujeme všem, kteří jsou pro město Kuřim 
přínosem, ať už se hlásí k jakékoliv politické formaci.

Hodně zdraví a štěstí v novém roce
Vám jménem kuřimské TOP09 a zastupitelů zvolených za TOP09 

přeje
Ing. Jiří Poláš, předseda MO TOP 09 Kuřim

Vynikající výkon dětí 
z Dětského domova Tišnov ve finále

Chtěla bych se s Vámi podělit o neuvěřitelné zážitky, kterými byla 
taneční vystoupení dětí 

z Dětského domova Tišnov na finálových závodech 5. ročníku pro-
jektu ,,Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou“. V pátek 18. listopadu 
jsme se vydali do Prahy, kde měla Hanka Kynychová a její tým lektorů 
připravený jedinečný workshop plný cvičení, tance a doprovodného pro-
gramu. Dopoledne probíhaly také prostorové a zvukové zkoušky finálo-
vých závodů na podiu v Kongresovém centru Praha. Odpoledne proběh-
lo semifinále o postup dětí do finále a superfinále projektu Hejbejte se a 
zpívejte s Hankou a Novou. Dětský domov Tišnov si svůj postup do finále 
vybojoval ve třech disciplínách a do superfinále v pěti disciplínách, takže 
jsme získali tu správnou bojovou náladu do dalšího dne.

V sobotu 19. listopadu od brzkého rána probíhaly velké přípra-
vy na závody. Za moderátorské podpory Petra Wágnera proběhl nástup 
všech zúčastněných domovů a jejich patronů. Dětský domov Tišnov zís-
kal za patrona v dopoledním programu herce Filipa Tomsu, odpoledne 
ho zastoupila herečka Miluše Bittnerová, oba známí herci z Ordinace v 
růžové zahradě. Oba patroni byli úžasní a dětem se věnovali a podporova-
li je po celý průběh závodů. Dopoledne jsme závodili v disciplínách aero-
bic mini, aerobic kadet a aerobic junior. Přehouplo se poledne a my jsme 
měli před sebou dalších pět vystoupení, jedno vystoupení střídalo druhé - 
hip hop, zumba, muzikálový tanec, volná disciplína, MTV tanec. Přípravy 
kostýmů a účesů probíhaly celkem hekticky, ale to nebyl pro sehraný tým 
žádný problém a navíc to k tomu patří. Panovala báječná nálada. Trocha 
stresu a ten správný adrenalin děti vyburcovaly k maximálnímu výkonu, 
který nakonec ocenila i odborná porota. Do poroty letos zasedli napří-
klad Karel Wágner, Markéta Mayerová, Helena Jarkovská – zakladatelka 
aerobiku v ČR, Libuška Vojtková a jiní odborníci z řad tanečnic, zpěváků, 
moderátorů a celebrit. Ocenění poroty bylo pro Dětský domov Tišnov 
následující:

Ve finále : 3. místo - kategorie Aerobic Mini
 2. místo - kategorie Aerobic Kadet 
 3. místo- kategorie Aerobic Junior
V superfinále : 1. místo – kategorie Hip- hop
2. místo – kategorie Zumba
1. místo – kategorie MTV dance
1. místo – kategorie muzikál 
+ ocenění skokan roku 2011 
+ zařazení DD Tišnov do Přesíně slávy
To, co jsme si ve skrytu duše moc přáli, se stalo skutečností. 

Úspěch byl nakonec ještě větší než v našich představách. Děti bojovaly 
jako lvi, dostaly ze sebe maximum a podaly takový výkon, za který by se 
nemuseli stydět ani profesionálové. Za aktivní podpory tet a paní ředi-
telky, které také soutěžily a tančily, jsme se v 5. ročníku z 320 dětí z 24 
dětských domovů probojovali na celkové druhé místo. To, že nám abso-
lutní vítězství uteklo jen o vlásek nám nevadilo, pro nás jsme absolutní 
vítězi i bez tohoto ocenění. Odvezli jsme si medaile a jiné ceny, ze kterých 
nás nejvíc potěšila návštěva muzikálu Děti Ráje v Praze. Zde si děti opět 
vyzkouší vystoupení přímo na prknech ,, co znamenají svět“. Zážitky jsou 

pro všechny snad největší odměnou, zážitky plné emocí, zážitky na celý 
život. A o tom to celé také je. 

Michaela Srbová, vychovatelka 
Reportáž : http://www.zamecek.net/kuryr/id:612/

Náš předvánoční výlet do Brna
Na Mikuláše se naše třída 6. B ZŠ Tyršova vydala do Centra volné-

ho času v Lužánkách. Byl pro nás připraven výchovný program s názvem 
V kůži někoho jiného. Celé dopoledne jsme si formou her mohli vyzkou-
šet, jak se navzájem lépe poznat a respektovat, zjistit, zda si dovedeme 
účinně pomáhat a jak citlivě umíme reagovat na problémy těch druhých. 
Svým aktivním zapojováním jsme se učili i svoje názory a postoje obha-
jovat. I když jsme se mnozí určitě velmi snažili, přesto jsme si uvědomili, 
kolik máme ještě v této oblasti „dohánět“.

Po skončení programu jsme si společnou procházkou s paní učitel-
kou přes svátečně vyzdobené centrum Brna navodili předvánoční náladu, 
prohlédli betlém, poslechli koledy, ochutnali trdelníky, dokoupili drobné 
dárečky pod stromeček.

Myslím, že se nám celý den vydařil a hlavně –nemuseli jsme přece 
do Š K O L Y!

 Zuzana Pitsmausová, žákyně 6.B a M.Zech

pR a PF



ročník 19, číslo 1/leden    ZLOBICE   7

školství

placená inzerce

Planeta Země 3000 

„Čína – říše mocného draka“
Mezi tradiční kulturně – vzdělávací akce patří již několik let  pro-

jekt „Planeta Země 3000“, který atraktivní formou multimediálních pro-
jekcí poutavých fotografií a videosekvencí, doprovázených autentickými 
zvuky, hudbou a živým komentářem dvou moderátorů, představuje růz-
né, pro nás Středoevropany exotické, země světa.

Žáci 7. ročníků se ve středu 21. 12. vypravili  do brněnského kina 
Scala, kde měli možnost tímto způsobem navštívit nejlidnatější stát svě-
ta – Čínu. Kromě úvodních informací o zeměpisné poloze Číny a jejím 
administrativním členění nechápavě zírali na pestrý jídelníček Číňanů, 
pokochali se pohledem na nejvyšší horu světa, uviděli symbol Lhasy – 
bývalé sídlo Dalajlámů Palác Potala, svezli se čínským vlakem po nejvýše 
položené železniční trati na světě, prošli se po Velké čínské zdi, obdivovali 
bojové umění kung-fu  a nevěřícně koukali na tlačenice v ulicích velko-
měst Šanghaj a Peking. 

Na závěr programu žáci získali materiály, které jim budou rozdány 
v hodině zeměpisu a které využijí při výuce (pracovní listy, plakát, pro-
spekty). 

Příští rok nás čeká cesta do Ekvádoru a na Galapágy.
Roman Ambrosek, ZŠ Tyršova

Náměstek ministra školství 
v Kuřimi 

V pondělí 12. 12. 2011 uspořádal Městský úřad Kuřim se-
tkání ředitelů základních a mateřských škol Kuřimska a Tišnov-
ska s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. 
Ladislavem Němcem, občanem Kuřimi. Ing. L. Němec pracoval 
od roku 1991 jako učitel na Střední průmyslové škole a Vyšší od-
borné škole technické Brno, Sokolská 1, kde byl také zástupcem 
ředitele a před ochodem na ministerstvo, od roku 2004, šest let 
jejím ředitelem. Má tedy bohaté pedagogické i manažerské zkuše-
nosti ze středního školství. Zřejmě proto se také stal od 1. 9. 2010 
náměstkem ministra. Na ministerstvu školství zastává funkci 1. 
náměstka ministra a řídí Skupinu všeobecného, odborného a dal-
šího vzdělávání. V jeho kompetenci jsou kromě jiného mateřské, 
základní a střední školy, tedy všechny typy škol, které se nachá-
zejí v Kuřimi.

Kromě informací o řadě odborných záležitostí, majících vý-
znam zejména pro přítomné ředitele, poskytl také informace význam-
né pro rodiče dětí docházejících do uvedených škol.

Úvodem konstatoval, že se ministerstvo snaží řídit školství k 
dosažení vyšší kvality, efektivnosti, snížení byrokracie a k podpoře 
pedagogů. 

V oblasti kvality se zaměřují na standardy vzdělávání (sjed-
nocení základních dovedností a vědomostí, které dítě, žák, student 
získá), plošné ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících (tes-
tování), státní maturitu, novou závěrečnou zkoušku v oborech vzdě-
lávání s výučním listem a revizi Rámcových vzdělávacích programů. 
Z těchto programů potom vychází školní vzdělávací programy. Jako 
pomoc školám při úpravě vlastních školních vzdělávacích programů 
připravuje ministerstvo modelový program.  

Vyšší efektivita má být dosažena snižováním byrokracie a opti-
malizací ostatních přímo řízených organizací zřizovaných MŠMT, sítě 

škol (všech stupňů) a novelou školského zákona č. 561/2004 Sb.
Podpora pedagogů bude kromě jiného spočívat v poskytnutí 

větších finančních prostředků do školství a to zvýšením tarifních pla-
tů. V roce 2011 to bylo o 2,1 miliardy korun, v roce 2012 o 4 miliardy 
korun. 

Zpracovává se nový kariérní řád pro pedagogické pracovníky, 
který je součástí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících. Velkou změnou bude prostupnost pedagogů v jednotlivých 
stupních škol (např. učitelka 1. stupně základní školy bude kvalifiko-
vaná i pro mateřskou školu a naopak, učitel střední školy bude kvalifi-
kovaný pro 2. stupeň základní školy a naopak, apod.).

Náměstek ministra se také blíže zabýval některými částmi no-
velizovaného školského zákona, který podepsal prezident republiky 
27. 12. 2011.

Blíže objasnil, v čem má spočívat snížení administrativní zátěže 
škol a zjednodušení přijímacího řízení na střední školy. Žáci budou 
opět podávat na tyto školy dvě přihlášky místo tří a zápisový lístek 
o přijetí na střední školu se musí odevzdat nikoli za pět, ale za de-
set dnů. Zájem vzbudily u přítomných ředitelů nové podmínky jejich 
jmenování do funkce. Funkční období bude 6-ti leté, na rozdíl od do-
savadního, které bylo v podstatě na dobu neurčitou. Dosavadní ředi-
telé mají své místo jisté max. do konce července 2014 podle toho, jak 
dlouho jsou ve funkci. Nový zákon má také usnadnit povinnou školní 
docházku dětí českých občanů, které se vzdělávají v zahraničních ško-
lách. Jsou to školy nejenom v zahraničí, ale i na našem území, kdy 
cizí stát u nás zřizuje školu, ve které se platí školné, výuka je v cizím 
jazyce. Pro tyto školy se stanoví transparentní pravidla jimi uskuteč-
ňovaného vzdělávání. Základní školy nebudou muset vydávat žákovi v 
posledním ročníku školy výstupní hodnocení. Školský zákon počítá i s 
firemními mateřskými školami a má být jednoduší je zřídit.

Novela školského zákona přináší i změny v organizaci maturit-
ních zkoušek, prázdninovém provozu mateřských škol a přísnější pod-
mínky odkladu povinné školní docházky pro děti v mateřské škole. 
Odklad bude vyžadovat doporučení dvou institucí. V této souvislosti 
dojde k ukončení bezplatnosti opakovaného posledního ročníku ma-
teřské školy pro děti, kterým bude odklad povolen. Těmito opatřeními 
se má omezit velký počet často zbytečných odkladů zahájení povinné 
školní docházky. Zákon má řešit i docházku do dvou základních škol 
v případě střídavé péče zákonných zástupců o nezletilého žáka. Bude 
také obsahovat podmínky řízení o nostrifikaci (uznávání) zahranič-
ních vysvědčeních v naší zemi. 

Po přestávce mělo setkání ředitelů s náměstkem ministra od-
borný charakter týkající se řízení a financování školství v nových eko-
nomických i demografických podmínkách České republiky. Hlavním 
problémem se v blízké budoucnosti totiž stane klesající počet žáků v 
ročnících a tím  také ve školách. 

V průběhu setkání byla náměstkovi ministra položena spousta 
dotazů a předneseny názory ředitelů na řešení existující problémů. 
Změny ve školství se budou týkat nejen učitelů, ale i rodičů a jejich 
dětí, a proto bude dobré, aby se s nimi rodiče dětí docházejících do 
základních i středních škol seznámili. 

P. Němec
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Rodičům budoucích prvňáků 
Rada města, jako výkonný orgán města a k tomuto opatření pří-

slušný orgán, přijala usnesení, v němž reaguje na situaci vzniklou již ve 
školním roce 2011/2012, kdy došlo k naplnění míst pro žáky na Základní 
škole Kuřim, Jungmannova a naopak existovaly rezervy v naplněnosti na 
Základní škole Kuřim, Tyršova. Jednoduše řečeno „Jungmanka“ je plná 
žáků. Protože se v dalších letech očekává postupný přesun velkého počtu 
dětí z mateřské školy do základních škol a první to již pocítila uvedená 
škola, muselo město sáhnout k regulaci jinak poměrně volných podmínek 
k přihlašování dětí do škol v Kuřimi. 

K rychlejší naplněnosti školy na Jungmannově ulici došlo proto, že 
tato škola má kapacitu 500 míst a škola na Tyršově ulici mnohem větší, 
675 míst. Možná, že jsou zde i nějaké další důvody upřednostňování této 
školy. Chtělo by to hlubší rozbor situace. 

Jsou různé možnosti řešení vzniklého stavu. Některé úvahy o 
možném sloučení obou škol považuji za škodlivé pro zdárný rozvoj obou 
vzdělávacích zařízení a tím i vzdělávání dětí, ostatně jako jsou škodlivé 
všechny monopoly. Podle mne je dobré, že máme dvě základní školy a ty 
mohou mezi sebou soupeřit ve vzdělávání. Zatímco toto volební období 
jsem si nazval kromě jiného obdobím mateřských škol, tak to příští po 
roce 2014 bude obdobím základních škol. To však byla jen odbočka od 
pragmatického posuzování vzniklé situace. I v souvislosti s novelou škol-
ského zákona se budou muset orgány města základními školami velmi 
rychle zabývat, zřejmě již v roce 2012. 

Co z uvedeného plyne pro rodiče? Podívat se na internetové strán-
ky města a postupně se proklikat internetovou cestou z úvodní stránky na: 
Občan/Městský úřad/Právní předpisy města/Obecně závazné vyhlášky 
města/O spádových obvodech ZŠ, tj. až k vyhlášce, ve které si mohou 
najít ulici, v níž bydlí a ke které základní škole je ulice přiřazena.

Přijaté usnesení rady města ze dne 30. 11. 2011 zní:
„RM rozhodla, že pro školní rok 2012/2013 budou do prvních roční-

ků kuřimských základních škol přednostně přijímáni nejprve žáci s trvalým 
pobytem ve spádovém obvodu školy a až poté žáci z jiného spádového obvodu 
nebo jiné obce, a to až do naplnění kapacity školy.“  

Jeho dikce je jasná a dává ředitelům oporu při přijímání žáků do 
prvních tříd a rodiče orientuje, kam podat žádost o přijetí dítěte. Samo-
zřejmě je i možnost k získání místa ve škole, o níž jsem přesvědčen, že je 
pro moje dítě nejlepší, např. postavit se již zvečera do fronty před školu a 
dát žádost jako první a čekat, že nebudou obsazena všechna místa vyčle-
něná pro prvňáčky ze spádového obvodu dané školy. Potom se může do-
stat i na žáka nepatřícího do vyhláškou stanoveného spádového obvodu. 
Záleží, jak bude ředitel školy vzniklou situaci posuzovat.

Ve školním roce 2011/2012 má Základní škola Jungmannova dvě 
první třídy po 27 žácích. Základní škola Tyršova tři třídy po 20 žácích. Kolik 
bude v září 2012 otevřeno na jednotlivých školách prvních tříd, bude zřejmé 
až podle počtu zapsaných dětí. Je nasnadě, že „Tyršovka“ může mít ve  škol-
ním roce 2012/2013 i více prvních tříd než v předchozím školním roce. 

Zápis do prvních ročníků je v Základní škole Kuřim, Tyršova v 
pátek 20. ledna 2012 od 14:00 hod do 18:00 hod a v sobotu 21. ledna 
2012 od 09:00 do 12:00 hod na pracovišti školy Komenského 511. 
Na Základní škole Kuřim, Jungmannova bude zápis v pondělí 16. 1. 
2012 v době 14,00 - 18,00 hod.

P. Němec

Kauza zateplení 
ZŠ Jungmannova 

V polovině listopadu loňského roku bylo v Kuřimi dokončeno 
zateplení Základní školy Jungmannova. Toto datum však nemělo být 
termínem dokončení zakázky a také její průběh se neobešel zcela bez pro-
blémů. Práce začaly v červnu a dokončení stavby bylo naplánováno na 
konec prázdnin, tak aby od září mohly děti už nerušeně chodit do školy. 
Část prací na jižně orientovaných částech budov měla termín dokončení 
o tři týdny později. Rozsah prováděných prací zahrnoval zateplení fasád 
celé ZŠ, zateplení střech nad učebními pavilony a nad služebním bytem 
školníka včetně výměny střešní krytiny, dále výměnu části oken a venkov-
ních dveří, opravu svislé hydroizolace zdiva a renovaci výplní suterénních 
otvorů. Dodavatel, který se stal vítězem výběrového řízení, nabídl prove-
dení těchto prací za cenu 10,48 milionu korun. 

Město Kuřim zadalo organizaci výběrového řízení externí agentu-
ře, což je běžný postup při realizaci takto velkých zakázek. Firma, která 
vyhrála výběrové řízení, však měla problém dostát svým závazkům. Po-
stupně začalo docházet k prodlevám v plnění stanovených termínů podle 
dohodnutého harmonogramu provádění prací. Skluz v dokončení zakáz-
ky nakonec dosáhl dva a půl měsíce a skutečně předána byla stavba až 
14. listopadu roku 2011. Dokončovací práce, ke kterým patří například 
zatravnění prostoru staveniště, nemohly být uskutečněny kvůli přicháze-
jící zimě a k jejich realizaci dojde až na jaře.   

Podle místostarosty Kuřimi Oldřicha Štarhy nebyla zhotovitelská 
firma zcela kompetentní k tak velké zakázce a potýkala se v průběhu stav-
by s řadou problémů. Vzhledem k tomu, že se to ukázalo až v době, kdy 
byla větší část zakázky ve stavu rozpracování, rozhodlo se vedení města 
pro dodržení smluvních podmínek ze své strany a trvalo na dokončení 
zakázky. Pokud by město Kuřim odstoupilo od smlouvy, nestihlo by se za-
teplení dokončit v roce 2011, vznikly by komplikace s novým výběrovým 
řízením a přebíráním nedodělané zakázky a město by se připravilo i dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí.  Protože dodavatelská firma do-
končila nakonec zakázku s prodlením, využilo město Kuřim svého práva, 
které mu umožňovala smlouva, a uplatnilo na dodavateli stavby smluvní 
sankci ve výši 2,25 milionu korun. Kromě toho město pozastaví část ceny 
zakázky ve výši 10% ceny díla do odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předávacím řízení. Toto řešení umožnilo kompletní dokončení stavby 
včetně oprav případných reklamací.

V průběhu výběrového řízení město postupovalo zcela v souladu s 
legislativou České republiky a muselo vybrat uchazeče, který vyhrál výbě-
rové řízení. To, že se následně tento uchazeč ukázal jako nekompetentní k 
provádění rozsáhlých zakázek, bylo zjevně chybou zadávacích podmínek 
a organizace výběrového řízení. Město Kuřim proto uplatnilo na agen-
tuře, která výběrové řízení organizovala, sankci v podobě snížení platby 
za jeho provedení. Pro další výběrová řízení bude město požadovat po 
organizátorech nastavení přísnějších kritérií pro účastníky a důslednější 
prověřování jejich vítězů.

Soňa Šmahelová
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školství

Poznámka redakce
Usnesení rady naplňuje vyhlášku přijatou již v roce 2004. Tato 

vyhláška stanovuje spádové obvody základních škol zřizovaných městem 
Kuřimí, a to Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-ven-
kov a Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov.

Hranicí pro určení spádových obvodů základních škol v Kuřimi je 
ulice Legionářská.

Do základních škol jsou přednostně zařazovány děti, které mají 
trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Rodiče nebo zákonní zástupci 
žáků mohou volit základní školu dle svého uvážení bez ohledu na spádový 
obvod.

Spádové obvody:
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov:
ulice U Stadionu, Na Královkách, Jungmannova, nám. Osvobození, 

Zborovská, U Vlečky, Sv. Čecha, Školní, Smetanova, Jelínkových, Nová, Ote-
vřená, Příční, Wolkerova, Jiráskova, Husova, Úvoz, Luční, Kout, Legionářská 
(západní část), nám.1.května (na západ od ulice Legionářské), Tišnovská, 
Láznisko, Buďárkova, Podhoří (na západ od ulice Legionářské), U Rybníka, 
Křížkovského, Zámecká, Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Opálenka, Šmera-
lova, Skřičkova, Pod Slavičkou, Nad Záhořím

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov:
ulice Bezručova, Pod Zárubou, Na Zahrádkách, Popkova, Komen-

ského, Vojtova, Havlíčkova, K. H. Máchy, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod 
Vinohrady, Pod Horkou, Vrchlického, B. Němcové, Hybešova, Dr. Vališe, 
Farského, Třebízského, Zahradní, Nádražní, Štefánikova, U Potoka, Neru-
dova, Malá Česká, Hybešova, Legionářská (východní část), nám.1.května 
(na východ od ulice Legionářská), Tyršova, Podhoří (na východ od ulice 
Legionářská), Na Loučkách, Brněnská, Jánská, Rozdělovací, Bohoušova, 
Hojerova, Metelkova, Dušínova, Foglarova, Losnova, Vontská, Spojova-
cí, Červenáčkova, Tleskačova, Dlouhá.

Mikulášský jarmark 2011
Kuřimský Mikulášský jarmark se už stal tradiční akcí města, která patří 

k nejvíce navštěvovaným. Kdo má v rodině předškolní dítko nebo školáka, 
pro toho se stal jarmark rodinnou sešlostí. Vystoupení dětí z kuřimských 
mateřských a základních škol a DDM se stalo pro rodiny dětí, ale i ostatní 
Kuřimany ojedinělou příležitostí, kdy si mohou prohlédnout a poslechnout 
ratolesti z většiny kuřimských školských i zájmových zařízení. Své muzikální 
a pohybové schopnosti předvedly děti na improvizovaném pódiu Kulturního 
domu, manuální zručnost a šikovnost dětí pak byla k vidění na stáncích jed-
notlivých škol a zájmových sdružení, jako jsou například kuřimští skauti. Z 
prodeje vlastnoručních výrobků děti získaly prostředky, které budou použity 
na nákup pomůcek pro děti z mateřských škol.

K jarmarku už neodmyslitelně patří vánoční ozdoby, ručně dělané 
výrobky a ukázky tradičních řemesel. Na stáncích prodejci nabízeli vitrážové 
dekorace, keramiku, vánoční ozdoby klasické i z přírodních materiálů, batiko-
vané výrobky nebo šperky. Ukázky práce se železem předvedli ve své venkov-
ní výhni kováři a zájem návštěvníků vzbudil i stánek s výrobky podle techniky 
amerického patchworku. V malém sále Kulturního domu proběhla výstava 
ozdob a betlémů z paličkované krajky včetně ukázky práce krajkářek. 

Dobré jídlo a pití od ostatních prodejců jen umocnilo klidnou před-
vánoční atmosféru a davům návštěvníků nezabránilo ani nevlídné počasí. 
Prokřehlí se zahřívali medovinou a svařeným vínem nebo u provizorních 

špalkových ohřívadel. Mikuláš nakonec dorazil i s celou suitou čertů a andělů, 
těm hodným nadělil a ty zlobivé si zřejmě odnesli v pytli čerti.

Soňa Šmahelová
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pozvánky

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 17.1.2012, 18:30 - 21:00 

VÝROBA KRABIČEK NA KAPESNÍKY Z PEDIGU
Přijďte si s námi vyzkoušet pletení z pedigu. Tentokrát si uplete-

me krabičku na kapesníky. Cena je 140,- Kč (zahrnuje materiál). S sebou 
vezměte větší ručník (bude to trochu mokrá práce), zahradnické nůžky s 
ostrou špičkou či štípačky, krejčovský metr, šídlo či pletací jehlici, polš-
tářkovou náplast.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 6. 1. 
2012 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších měsících, přibližně 1x za 14 
dní.

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.
webnode.cz/
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když se jeden geniální plán na atentát střetne 
s jiným, výsledkem může být ještě geniálnější 
neúspěch.  

Dobrodružný / Válečný / Drama, USA 
/ Německo, 2009, 147 min, Režie: Quentin Ta-
rantino.

Po přečtení spalte, úterý 
31. 1. 2012 19:00 

Hvězdně obsazená filmová absurdita z 
dílny bratří Coenů, kteří tentokráte rozdávají 
černý humor plnými doušky.

Hollywoodské hvězdy George Clooney, 
John Malkovich a Brad Pitt se setkávají pod re-
žijním vedením Ethana a Joela Coenových (Ta-
hle země není pro starý) v netradiční černé špi-

kultura

Placená inzerce

Hanebný pancharti, čtvrtek 
19. 1. 2012 19:00

Brad Pit ve filmu Quentina Tarantina, co 
víc si přát? Napínavá, vtipná a hlavně originální 
podívaná, kterou si neužijete nikde tak, jako v 
kině. 

Bylo, nebylo v nacisty okupované Fran-
cii… Vítejte ve druhé světové válce podle 
Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde histo-
rická realita ustupuje lehce brutálnímu pohád-
kovému vyprávění jednoho z nejkontroverzněj-
ších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, 
že se poetika Hanebných panchartů asi nejvíc 
přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno 
– násilnické černočerné komedii Pulp Fiction – 
Historky z podsvětí.

Německé vojáky ještě nepřestaly bolet 
nohy po smělé invazi do západní Evropy, když 
mladičké Shosanně (Melanie Laurent) přímo 
před očima německý důstojník Hans Landa 
(Christoph Waltz) vyvraždil členy její rodiny. 
Na jiném místě hákovým křížem rozkopané Ev-
ropy se pod vedením lehce zupáckého americ-
kého poručíka Aldo Rainea (Brad Pitt) formuje 
neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích 
členů je nejen přežít na území plném nacistů a 
jejich přisluhovačů, ale zároveň likvidovat jejich 
elity, a to tak efektně, že tím mezi nimi budou 
šířit strach a paniku. Říkají si Pancharti a právě 
je čeká ta nejtěžší mise, která může zcela změnit 
průběh války. V jednom pařížském biografu se 
chystá premiéra nového německého propagan-
distického eposu a téhle události se má účastnit 
řada nacistických špiček (možná i samotný Hit-
ler). Úkolem Panchartů bude na akci pronik-
nout a ukázat šéfům Třetí říše, jaké to je, když 
je člověk po smrti. Nepočítají ovšem s tím, že 
přímo pod světlem promítačky osnuje svůj plán 
pomsty za smrt blízkých osiřelá Shosanna a že 

onážní komedii, v níž ukradený rukopis spustí 
lavinu neuvěřitelných událostí. 

Osborne Cox ( John Malkovich) je ope-
rační důstojník CIA, který bojuje o přežití. Jeho 
kariéra i manželství už dlouhou dobu nikam 
nevedou a Coxe chápe snad už jen láhev alko-
holu. Harry Pfarrer (George Clooney) je do-
mýšlivý ministerský úředník, který za zády své 
ženy holduje internetové seznamce a ve sklepě 
si sám vyrábí sexuální pomůcky. Když Ozzie de-
finitivně přijde o práci u CIA, rozhodne se ve 
své slastné nevědomosti napsat vzpomínkovou 
knihu. Bohužel netuší, že jeho žena si chystá 
vhodnou půdu pro rozvod a zmocní se rukopi-
su z jeho počítače. Disk se pak omylem dostane 
do rukou potrhlé zaměstnankyně fitcentra Lin-
dy (Frances McDormand) a jejího natvrdlého 
kolegy Chada (Brad Pitt). Oba prosťáčci v tom 
vidí báječnou příležitost, jak přijít k penězům, 
ale nenapadne je nic lepšího, než svůj objev na-
bídnout Rusům. Tím se ovšem spustí řetězec 
událostí, které ukážou, jak tajné vlastně tajné 
služby můžou být.

Komedie / Krimi, USA, 2008, 92 min, 
Režie: Joel Coen, Ethan Coen.

Vstupné: děti, studenti, důchodci 40 Kč, 
dospělí 60 Kč.

Filmový klub se uskuteční díky laskavé 
podpoře města Kuřimi.

Filmový klub v Clubu Escape

Club Escape
naleznete v suterénu kuřimského 

zámku, 
Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 

773 943 943, club@clubescape.cz, 
www.clubescape.cz
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viděno třemi

placená inzerce

Starostovi i oběma místostarostům jsem po-
ložil na konci roku 2011 jedenáct stejných otázek. 
Díky moderní technice ve stejnou chbíli prostřed-
nictvím mailu. Zde máte jejich odpovědi.

Viděno třemi

Drago Sukalovský, starosta
Jako tři uvolnění funkcionáři jste si rozdělili 

pole působnosti. Co spadá do té vaší?
Tou nejdůležitější věcí je oficiálně zastu-

povat zájmy města a potřeby jeho obyvatel. Je 
to práce a jednání na všech úrovních, od regi-
onálních po celostátní. Vždy se při tom snažím 
udělat co nejvíce ve prospěch Kuřimi a jejích 
občanů. Na všechny mé povinnosti by musela 
být rezervovaná celá strana a pro zájemce jsou 
samozřejmě přehledně vypsány na webu města. 
Chci však zdůraznit, že kompetence jsou sice 
dané, ale i na úrovni vedení města, tedy starosty 
a místostarostů, musí existovat vzájemná zastu-
pitelnost a každý z nás musí mít přehled o prá-
ci a problematice ostatních dvou. A to se nám, 
myslím, docela daří.

Co se Vám podařilo v roce 2011 dotáhnout 
do konce?

Rok 2011 byl spíše rokem přípravným, 
nikoli rokem dokončování velkých věcí a inves-
tičních akcí. Co se podařilo? Vím, že v otázce 
je použito velké V u slova Vám. Odpověděl 
bych ale spíše v tom smyslu, co se podařilo 
nám všem, protože žádná akce není sólovou 
hrou jednoho člověka. Osobně si nejvíce cením 
bleskového zřízení nových tříd mateřské školy 
v budově na ZŠ Komenského. To bylo opravdu 
unikátní a musím ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se o to zasloužili. Dále se podařila celá řada 
dobrých věcí – stabilizací provozu wellness cen-
tra počínaje, přes zateplení ZŠ Jungmannova, 
rekonstrukci veřejného osvětlení na hlavních 
tazích přes město až třeba po dokončení re-
konstrukce plynových rozvodů ve městě, což 
sice nebyla investice města, ale dala nám všem 
řádně zabrat. A nesmím zapomenout na velké 
informační otevření radnice občanům města, 
což také bylo oceněno třetím místem v anketě 
Otevřeno – zavřeno, podotýkám že v té první 
kategorii. :-) Ještě jednou chci zdůraznit, že vše, 
co se ve městě podařilo, je dílem kolektivním a 
všem úředníkům, zastupitelům i občanům, kte-
ří se na tom podíleli, chci poděkovat.

Čemu jste věnoval nejvíce úsilí, času, energie?
Přípravě nového územního plánu Kuři-

mi. Přípravě nových Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. To jsou dva naprosto 
zásadní dokumenty, které ovlivní život ve městě 
na dlouhá léta – ať již pozitivně, nebo negativně. 
Dále vyjednáváním s Českými drahami a Sprá-
vou železniční dopravní cesty o rekonstrukci 
kuřimského nádraží včetně otevření podchodu 
do severní části města a odhlučnění železnice. 
Tam jsme se dostali do stádia projektů a uvidí-
me, budou li peníze na realizaci. Dále jednáními 
s vlastníkem a správcem silnic druhé třídy (ulice 
Tyršova, Tišnovská, Legionářská), které vedou 
přes město, tedy s Jihomoravským krajem a 
Správou a údržbou silnic JmK. Podařilo se do-
nutit krajskou hygienickou stanici k měření hlu-

ku a vibrací pocházejících z provozu na silnicích 
a k vydání termínovaných opatření. I zde se zdá, 
že se ledy pohnuly a SÚS připravuje projekt re-
konstrukce povrchu silnic s tím, že první etapa 
(ulice Tyršova od kruhového objezdu k semafo-
ru na nám. 1. května) by se mohla realizovat do 
dvou let. Hodně času stála i jednání o různých 
dotačních programech, uvidíme, budou li co 
platná.

Co považujete za svou největší prioritu pro 
rok 2012 a pro celý zbytek volebního období?

Za největší prioritu považuji spokojenost 
občanů Kuřimi s tím, jak je město spravováno, 
jak se ho daří zvelebovat. Je to sice obecné tvr-
zení, ale je to tak. Nelze uspokojit všechny, co 
jednoho potěší, jiného může naštvat. Ale nějaký 
obecný trend ve spokojenosti či nespokojenosti 
lze jistě vysledovat. Pojďme ale ke konkrétním  
věcem. Opět se musím zmínit o územním plá-
nu města – je nutné ho v tomto roce schválit. 
Dále (opět) ZUR – budeme se snažit korigovat 
pohled na obchvat Kuřimi tak, aby se do plánu 
jako rovnocenná dostala i jižní varianta – byť 
stavba R43 se zdá býti v nedohlednu. Mezi 
další priority v příštím roce řadím rekonstruk-
ci nádraží a podchodu či rekonstrukci alespoň 
části silnic na průtahu městem. Dále připravit 
rekonstrukci kulturního domu a náměstí Osvo-
bození a pokud možno také začít s pracemi. 
Připravit projektovou dokumentaci k výstavbě 
sportovní haly. Z dalších investičních akcí po-
važuji za prioritní rekonstrukci školního hřiště 
ZŠ Jungmannova a zateplení dalších školních 
budov. Najít prostory pro mateřské centrum a 
případně také pro nízkoprahové centrum pro 
mládež – budova vlakového nádraží asi není to 
pravé. Za velké priority pro další roky považuji 
stanovit a případně prosadit změny ve správě 
technické infrastruktury města (např. veřejné-
ho osvětlení), připravit se na nárůst počtu ško-
láků a také najít investory pro akce, které město 
samo realizovat určitě nebude – třeba hotel. Za 
důležité též považuji dále zlepšovat informova-
nost občanů města a také nastavit lépe vztahy 
s podnikatelskými subjekty ve městě úspěšně 
fungujícími. 

Co vám v roce 2011 udělalo největší ra-
dost?

Osobní život vynechám, takže asi prů-
lom v jednání kolem nádraží a stavu silnic, jistý 
pozitivní posun v jednání kolem obchvatu měs-
ta, ocenění v soutěži Otevřeno. A také pokud se 
naopak nám povedlo udělat radost občanům 
Kuřimi takovou, že nám to neváhali osobně, do-
pisem nebo mailem sdělit. Pravidelnou radost 
mi také dělá vítání občánků do života v našem 
městě – neb zdá se, že se v Kuřimi, řečeno bib-
lickou parafrází, „milujeme a množíme“. 

Co si myslíte, že obyvatele Kuřimi nejvíc 
trápí?

Nemyslím, ale vím. Jednoznačně dopra-
va – desetitisíce aut každý den na špatných silni-
cích ve městě, hluk, vibrace, emise. A také málo 
míst na parkování. Vše ostatní je až daleko za 
tím – vandalismus, drobná kriminalita, psí lej-
na, ne vždy vyhovující veřejná doprava, absence 

slušných sportovišť atd.

Jak jste spokojen se vztahy mezi funkcioná-
ři na radnici, v radě a zastupitelstvu?

V zásadě jsem spokojen. Určitě by vztahy 
mohly být lepší, především v zastupitelstvu, kdy 
mi občas vadí kritika pro kritiku, věcně nepod-
ložená a mnohdy vedená z osobních pozic, tedy 
nikoliv ad rem, ale ad personam. Ale v situaci, 
kdy sedí v zastupitelstvu zástupci osmi voleb-
ních stran a všichni jsou to výrazné individuali-
ty, koalice je tvořena čtyřmi volebními stranami 
a každý má na správu věcí veřejných trochu jiný 
pohled, to snad ani lepší být nemůže. 

Pochopitelně jsou i věci, na nichž se koaliční 
strany neshodnou. Do jaké míry je pro vás přija-
telné, aby si podporu na nich vyjednala koaliční 
strana s opozicí? Jsou oblasti, kde to považujete za 
nevhodné?

Obecně to považuji za nevhodné v ja-
kémkoliv případě. Koalice je koalicí od toho, 
aby se problémy řešily uvnitř, nikoliv s pomo-
cí „bratrských armád“. Zatím se nám to přes 
všechny problémy snad daří a svým koaličním 
partnerům za to děkuji. Pokud však koaliční 
rozhodnutí podpoří i opozice, budu jenom rád. 
Stejně tak, pokud někdo z opozice přijde s ro-
zumným podnětem pro zlepšení práce radnice 
– a i to se v nejednom případě děje.

Vede se diskuse o rozpočtovém určení daní, 
aneb kolik z daní vybraných státem připadne obci. 
Snažíte se nějak prosazovat zájmy Kuřimi u po-
slanců? Můžete nějak doložit svou snahu a jejich 
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reakce?
Změnu RUD ve prospěch menších po-

važuji za naprosto klíčovou věc pro další exis-
tenci většiny samosprávných obcí. To, prosím, 
nejde o nadsázku. Zatím jsme zcela závislí na 
získávání dotací, řádně spravovat a rozvíjet obec 
jenom z běžných příjmů bez dotací prostě není 
možné. S malou nadsázkou tvrdím, že pokud se 
nic nezmění (a vyschne dosud poměrně štědrý 
pramen dotací), pak můžeme za pár let na ce-
duli Kuřim dát přelepku „Zavřeno“ a zabalit to. 
Jenom pro ilustraci – ročně nám na investice 
zbude někde kolem 30 milionů korun. Podle 
schváleného plánu obnovy vodárenské infra-
struktury bychom z toho měli na 20 (!!!) mili-
onů korun dát do oprav kanalizace a vodovodů. 
To prostě není možné. 

Osobně jsem se zúčastnil mnoha jednání 
a akcí, které mají ke změně v RUD vést, např, 
pochodu starostů v Praze k Úřadu vlády nebo 
kolektivních i individuálních jednání s  poslanci 
(Gazdík, Husák, Sivera, Adam, Sklenák, Polčák, 
Hanáková a další). Jsem rozhodně pro to, aby 
byl nový zákon o RUD co nejrychleji schválen 
v podobě, v jaké je navržen. Každý rok, kdy se 
tak nestane, přijde Kuřim o 8 milionů korun, 
které by jinak byly k dispozici především na 
investice, třeba na sportovní halu. V tomto se 
asi liším od svých kolegů, kteří sice chtějí více 
peněz pro Kuřim, ale nechtějí ubrat peníze z 
RUD čtyřem největším městům – Praze, Brnu, 
Ostravě a Plzni. Chápu sice, že ODS a ČSSD v 
těchto městech vládnou, ale já jsem starostou 
Kuřimi, nikoliv Plzně. A musím zde připome-
nout, že náš celý roční rozpočet na investice by 
Praze nestačil ani na postavení jednoho kilome-
tru cyklostezky, o blankách či openkartách ani 
nemluvě. Tak o co jde?

V roce 2012 nás čekají krajské volby. To 
znamená volební kampaň a snahu stran o podpo-
ru z vedení obcí. Nakolik to ovlivní vztahy v obci?

Věřím, že nijak negativně. Pokud kdoko-
liv z kuřimských zastupitelů či občanů uspěje v 
krajských volbách, budu jenom potěšen. Podle 
mého názoru a dle hesla „Bližší košile, nežli 
kabát“ si myslím, že Kuřim trpí tím, že nemá v 
krajském zastupitelstvu „svého“ člověka. Pokud 
se to změní, horší to určitě nebude.

Která kulturní, sportovní či společenská 
akce v roce 2011 se vám v Kuřimi líbila nejvíce?

Nevedu si v tomto směru žádnou osobní 
hitparádu a také je těžko srovnávat koncert žáků 
ZUŠ třeba se závody silového trojboje nebo v 
hasičském sportu. Všechny akce měly svoje 
účastníky, publikum a svůj význam a já jenom 
doufám, že se na nich příznivě odrazila i podpo-
ra z prostředků města, i když zdaleka nedosáhla 
přání a potřeb organizátorů. Tvrdím, že město 
nedělají ulice, náměstí nebo parky, město dělají 
lidé, kteří jsou schopni a ochotni připravit něco 
pro jiné i pro sebe a dělají to bez nároku na fi-
nanční ohodnocení či slávu. Takže ještě jednou 
a naposledy na tomto místě se sluší poděkovat 
– všem těm, kteří se na přípravách kulturních, 
sportovních či společenských podniků v Ku-
řimi nebo pro Kuřimany podíleli, případně v 
nich přímo účinkovali. Vám všem známým i 
neznámým tedy děkuji a přeji (nejenom) vám 
úspěšný rok 2012...

Drago Sukalovský

Jiří Koláček, 1. místostaros-
ta

Jako tři uvolnění funkcionáři jste si rozdělili 
pole působnosti. Co spadá do té vaší? 

Práva a povinnosti jsou pro místostaros-
ty a starostu rozděleny. Na stránkách města jsou 
povinnosti uvedeny. Do mé kompetence spadá 
mimo jiné odpovědnost za činnost v oblasti 
školství, sociálních věcí a životního prostředí 
v samostatné působnosti příslušných odborů, 
dále za činnost Městské knihovny Kuřim, Spor-
tovního areálu Kuřim, Kulturního domu - spo-
lečenského centra Kuřim a Centra technických 
služeb Kuřim, s.r.o. Všichni tři uvolnění před-
stavitelé se však musí zabývat nejenom svojí 
oblastí, ale i ostatními. Nelze si pouze hrát na 
svém písečku.

Co se Vám podařilo v roce 2011 dotáhnout 
do konce?

Po nástupu do funkce jsem si mimo jiné 
vytyčil přesvědčit zastupitele k tomu, abychom 
zrušili natáčení obrazového záznamu ZM, které 
doposud stálo městskou pokladnu 1 mil Kč roč-
ně. Za čtyři roky to jsou 4 mil Kč. Věřím, že za-

stupitelé budou souhlasit s částkou 20 tisíc Kč 
za natočení jednoho ZM. Pokud bude ZM se-
dmkrát, pak to máme částku 140 tisíc Kč ročně 
proti 1 mil Kč, který jsme vynakládali doposud. 
Zbývající finance navrhuji rozdělit na sportov-
ní, kulturní a spolkovou činnost. V tomto bodě 
opakuji pouze to, co jsem již uvedl v květnové 
Zlobici v roce 2011.

Čemu jste věnoval nejvíce úsilí, času, energie?
Snažil jsem se ve prospěch města využít 

dotačních titulů. Cca 70 % z dotací EU bylo ur-
čeno na investice do sociálních služeb. Vytyčil 
jsem si cíl, abychom vybudovali z těchto pro-
středků novou budovu pro ubytování seniorů, 
která by splňovala kritéria požadovaná v součas-
né době. Později jsme zjistili, že financování z 
dotací EU v požadovaném rozsahu není možné, 
finanční prostředky byly totiž mezitím značně 
omezeny. Obrátil jsem se tedy na soukromé in-
vestory. Máme přitom k dispozici projekt, který 
již byl jinde realizován a je v provozu. Projek-
tová dokumentace nám byla nabídnuta zcela 
zdarma. Zatím se však, bohužel, projekt nepo-
vedlo dotáhnout k realizaci. 

Co považujete za svou největší prioritu pro 
rok 2012 a pro celý zbytek volebního období?

Zcela jiný systém řízení ZM tak, aby 
nedocházelo k jeho prodlužování, zasedání na 
domu kultury od 15.00 proto, aby se ZM mohli 
zúčastnit i občané města. Opět jsem obojí uvedl 
ve Zlobici v květnu 2011.

Nesmíme se nechat zaskočit tím, že nám 
budou scházet třídy pro žáky ZŠ tak, jako tomu 
bylo u tříd MŠ, kde jsme sice na poslední chvíli 
stihli otevřít čtyři třídy. I to však bylo kapacitně 
málo.

Dále odstranit střet zájmů tím, že měs-
to společně s okolními obcemi bude vydávat 
skutečně nezávislý měsíčník, kde bude skuteč-
ně nezávislý šéfredaktor, rozhodně žádný člen 
kteréhokoliv zastupitelstva. V žádném případě 
neprodávat Dělnický dům, ale vybudovat na 
tomto místě kvalitní objekt pro seniory.

Co vám v roce 2011 udělalo největší ra-
dost? 

Konečně se ledy hnuly a podchod pod 
železnicí se snad bude realizovat.
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Co si myslíte, že obyvatele Kuřimi nejvíc 
trápí?

Stav komunikací a plochy pro parkování 
vozidel. Město také udržuje značné plochy, kte-
ré jsou majetkem Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Bylo by ekonomické 
tyto služby vyúčtovat a požadovat plochy pře-
vodem na město.

Jak jste spokojen se vztahy mezi funkcioná-
ři na radnici, v radě a zastupitelstvu?

Řekl bych, že moje vztahy jsou s různými 
lidmi různé. Ale to je pochopitelné. Nejdůleži-
tější je, že i přes všechny různosti vedení města 
pracuje ve prospěch obce. 

Pochopitelně jsou i věci, na nichž se koaliční 
strany neshodnou. Do jaké míry je pro vás přija-
telné, aby si podporu na nich vyjednala koaliční 
strana s opozicí? Jsou oblasti, kde to považujete za 
nevhodné?

Pochopitelně preferuji dohodu v rámci 
koalice. Takže vždy budu jednat s koaličními 
partnery a preferovat koaliční dohodu. A nechci 
teď spekulovat ve smyslu „co by bylo kdyby“...

Vede se diskuse o rozpočtovém určení daní, 
aneb kolik z daní vybraných státem připadne obci. 
Snažíte se nějak prosazovat zájmy Kuřimi u poslan-
ců? Můžete nějak doložit svou snahu a jejich reakce? 

Naprosto souhlasím s kritikou nynější-
ho RUD, kdy daňové příjmy obcí jsou nedo-
statečné a rozpočty všech obcí, a to nejen těch 
nejmenších, nestačí. Pro udržení rozsahu a 
kvality poskytovaných veřejných služeb je ne-
zbytné dokončit reformu veřejné správy a také 
odpovídajícím způsobem změnit rozpočtové 
určení daní. Myslím si, že stávající rozložení 
RUD je v kontextu jednotlivých subjektů samo-
správy nerovnoměrné a nelogické. Také si však 
myslím, že jednoduchá a politicky líbivá řešení, 
kdy dojde k prostému přerozdělení a proti čty-
řem primátorům se postaví více než šest tisíc 
starostů ostatních měst a obcí, není v pořádku.

RUD se stalo pro jednu stranu, která již 
s kampaní započala, viz radnice, hlavním té-
matem. Přesto, že tato strana v programu nic 
takového nemá. Na podzim TOP 09 v mediích 
uváděla, že nebude prosazovat to, co prosazuje 
nyní. Za rok toto téma otočila o 180 stupňů. Po-
kud nebudou jakékoliv změny v RUD vycházet 
z kvalitní ekonomické analýzy, nebude možné 
žádné dohody napříč politickým spektrem.

V roce 2012 nás čekají krajské volby. To 
znamená volební kampaň a snahu stran o podpo-
ru z vedení obcí. Nakolik to ovlivní vztahy v obci?

Někdy mám dojem, že volební kampaň 
už začala. Ale jinak si nemyslím, že by krajské 
volby nějak negativně ovlivnily vztahy v obci, 
speciálně ve vedení obce. Budu rád, pokud ně-
kdo z Kuřimi bude kandidovat a do krajského 
zastupitelstva se případně dostane. To je vždy 
pro obec dobré.

Která kulturní, sportovní či společenská 
akce v roce 2011 se vám v Kuřimi líbila nejvíce?

Nebudu zde vyzdvihovat žádnou akci, 
myslím si, že je zde velká většina akcí kvalitních 
a zajímavých. Ty také bude město nadále pod-
porovat. Myslím si však, že některé z akcí by si 
podporu města nezasluhovaly.

Jiří Koláček

Oldřich Štarha, místosta-
rosta

Jako tři uvolnění funkcionáři jste si rozdělili 
pole působnosti. Co spadá do té vaší?

Do mé působnosti spadají investice 
města. Jedná se o konkrétní jednotlivé stavby 
od projektů až po realizaci. Neméně důležitá je 
práce na koncepčních projektech, Těmi mám na 
mysli především územní plán města a generel 
odvodnění města. Spolupracuji také s obcemi 
našeho správního obvodu v rámci mikroregio-
nu Kuřimka, jehož jsem předsedou. Jako zastu-
pitel se samozřejmě zajímám o všechny oblasti 
života města a snažím se je řešit.   
 

Co se Vám podařilo v roce 2011 dotáhnout 
do konce?

I v roce 2011, tak jako v předchozích le-
tech, směřovala většina městských investic do 
školství. Podařilo zrealizovat zateplení základní 
školy Jungmannova, která se připravovala již od 
roku 2009. Byla to zároveň největší loňská stav-
ba města. Ještě déle připravovala rekonstrukce 
stravovacího provozu v budově mateřské školy 
na ulici Komenského. Naše mateřské školy se 
tím staly soběstačné v přípravě jídla nejen pro 
sebe, ale i pro MŠ v okolních obcích. Ve velice 
krátké době se připravila a na začátku tohoto 
školního roku otevřela přestavba tříd v budově 
základní školy na Komenského na mateřskou 
školu. Touto stavbu se uspokojilo 48 žádostí o 
umístění dětí do předškolní výuky.     

Velký pokrok se udělal i v rekonstruk-
ci veřejného osvětlení, když bylo vyměněno 
kabelové vedení v některých ulicích a došlo k 
výměně asi 120 světelných bodů za kvalitnější 
a hospodárnější svítidla. Na letošní rok se při-
pravuje rekonstrukce veřejného osvětlení na 
dalších ulicích.

Do finále se dotáhla i zatím největší 
městská stavba, rekonstrukce krytého bazénu 
na wellnesss. Počátkem roku byla stavba zko-
laudována a přešlo se z režimu zkušebního pro-
vozu na běžný provoz.       
 

Čemu jste věnoval nejvíce úsilí, času, energie?
Moje činnost je rozdělena do více ob-

lastí. Prioritou je samozřejmě mě svěřený úsek 
investic. Kromě realizace již schválených a při-
pravených akcí je třeba připravovat další. Ně-
které vyplynou jaksi samy od sebe a upozorní 
na sebe, že je třeba je řešit. Daleko důležitější je 
tyto stavy předvídat a být na ně připraven. Moje 
úsilí v této oblasti je zaměřeno do přípravy in-
vestic, které povedou k jednoznačné úspoře. 
Proto dále pokračujeme v přípravě rekonstrukcí 
budov a zařízení v majetku města.

Dle mého názoru je ale nejdůležitější 
připravovat komplexní systémová řešení, která 
hledí do budoucnosti, ať už se jedná například o 
konkrétní městské zařízení, technické sítě, nebo 
území. Každý, kdo se podívá z vnějšku na Ku-
řim, pozná že to se zde dlouhodobě neřešilo.        
 

Co považujete za svou největší prioritu pro 

rok 2012 a pro celý zbytek volebního období?
Na tuto otázku už jsem v podstatě od-

pověděl v té předchozí. Mohl bych zde vypsat 
volební program ODS, který se mimochodem v 
drtivé většině témat shoduje s programy všech 
koaličních stran.

Co vám v roce 2011 udělalo největší ra-
dost?

V souvislosti s investicemi do školských 
zařízení, které jsem již zmiňoval, jsem si uvědo-
mil, v jak dobrém technickém stavu máme ma-
teřské a základní školy. To nám může leckteré 
město závidět.

Jsem rád , že se pozitivně vyvíjí jedná-
ní s Českými drahami a SŽDC o rekonstrukci 
nádraží, včetně prodloužení podchodu k nástu-
pištím a dle prohlášení zodpovědných předsta-
vitelů těchto institucí, by se mělo začít stavět 
nejpozději příští rok, snad i letos.

Nově zbudované Wellness Kuřim v loň-
ském roce zažilo první ucelený rok provozu. 
Ukázalo se, že toto zařízení nejen splnilo, ale 
v mnoha oblastech předčilo optimistická oče-
kávání. Nesplnily se tak předpovědi kritiků a 
jiných „odborníků na všechno“.  

Bohužel musím poznamenat, že těch ra-
dostí je méně než starostí a pod dojmem dílčích 
úspěchů nesmíme v úsilí o další řešení problé-
mových oblastí. A že jich je. 
 

Co si myslíte, že obyvatele Kuřimi nejvíc 
trápí?

Z dobu pěti let, co jsem na radnici, jsem 
se setkal s mnoha a mnoha občany Kuřimi. Kaž-
dý jsme jiný, bydlíme v jiné části města, máme 
jiné priority. Někoho trápí, že se jeho dítě 
(vnouče) nedostalo do školky, někoho chodník 
(silnice) před jeho domem, někdo má špatného 
souseda. Něco se dá vyřešit jednoduše, něco je 
takřka neřešitelné 

Co je však nejčastěji vnímáno jako pro-
blém, je doprava v Kuřimi, především ta tran-
zitní. Již od roku 2007 se snažím dosáhnout co 
nejlepšího řešení pro naše město a jsem rád, že 
tato problematika nezapadla ani v tomto voleb-
ním období. Naráží se nejen na zájmy krajské 
a vše je i v souvislostech celostátních. Je však 
potřeba vytrvat, protože situace je neúnosná a 
k jejímu řešení jednou dojít musí. Nechť je nej-
lepší pro Kuřim. 
 

Jak jste spokojen se vztahy mezi funkcioná-
ři na radnici, v radě a zastupitelstvu?

Velmi složitá otázka, ale raději odpovím 
jednoduše. Dovedu si představit lepší vztahy.
 

Pochopitelně jsou i věci, na nichž se koaliční 
strany neshodnou. Do jaké míry je pro vás přija-
telné, aby si podporu na nich vyjednala koaliční 
strana s opozicí? Jsou oblasti, kde to považujete za 
nevhodné?

Zatím koalice vystupuje jednotně a to je 
samozřejmě dobře. Dovedu si představit situa-
ci, kdy jednotná nebude. A to v okamžiku, kdy 
některé zájmy budou zavánět nehospodárností. 
Potom se není čemu divit. 
 

Vede se diskuse o rozpočtovém určení daní, 
aneb kolik z daní vybraných státem připadne obci. 
Snažíte se nějak prosazovat zájmy Kuřimi u po-
slanců? Můžete nějak doložit svou snahu a jejich 
reakce?

Pozn. red.: Není pravda, jak tvrdí pan mís-
tostarosta Koláček, že natáčení zastupitelstva stojí 
město 1.000.000 Kč ročně. V té ceně je i výroba čtr-
náctideníku Kuřimských televizních novin.

Jiří Brabec, šéfredaktor



ročník 19, číslo 1/leden    ZLOBICE   15

společnost

Pro mě je odpověď na otázku nového 
rozpočtového určení daní daná jednoznačně. 
Pro ODS je to programová priorita a zůstává 
v tomto na rozdíl od jiných stran konzistentní, 
rovněž v programovém prohlášení vlády je to 
zakotveno. ODS navrhuje variantu, která při-
náší v naší kategorii obcí (10–20 tisíc obyvatel) 
největší navýšení příjmů. 

S našimi poslanci o RUD často diskutuji 
a jsme s poslancem Davidem Šeichem domlu-
veni, že jakmile bude připravena vládní varian-
ta, pošle mi ji k připomínkám.

Varianta navrhovaná TOP 09 a STAN 
nabízi městu velikosti Kuřimi o něco méně pe-
něz a počítá s tím, že se vezme čtyřem největším 
městům v republice, mezi nimi Brnu asi jednu 
miliardu. Je bláhové si myslet že by se tato vari-
anta negativně nedotkla občanů našeho města. 
Postavení Kuřimi ve vztahu k Brnu bylo a vždy 
bude výjimečné. Řada našich občanů v Brně 
pracuje, dojíždí za kulturou. Kuřimské splaško-
vé vody se likvidují v brněnském VaKu. Pokud 
se vezme Brnu, doplatíme na to i my. Nejsme 
občané nějaké Horní Dolní, která je od velkého 
města vzdálena tak, že to nemá na její obyvatele 
žádný vliv.

 Z těchto důvodů nemohu podporovat 
zmedializovanou populistickou variantu TOP 
09 a STAN. Jedná se o výsostně věcné téma a 
jeho zpolitizování celé věci jenom škodí. Mi-
nisterstvo financí by se mělo především starat 
o stabilizaci celého systému veřejných financí, 
velmi by nám všem tím pomohlo.    

Za svého působení v orgánech města  
jsem se vždy snažil, aby do města přišlo co nej-
více peněz, důkazem toho je fakt že v minulém 
volebním období do Kuřimi přišlo historicky 
nejvíce peněz na dotacích a mým zájmem je, 
aby tomu bylo i nadále. 
 

V roce 2012 nás čekají krajské volby. To 
znamená volební kampaň a snahu stran o podpo-
ru z vedení obcí. Nakolik to ovlivní vztahy v obci?

Volby do kraje jsem na radnici zažil již v 
roce 2008 a vztahy na radnici nikterak neovliv-
nily. Teď máme rok 2012, na radnici jsou jiní 
lidé. Nedokážu to odhadnout.
 

Která kulturní, sportovní či společenská 
akce v roce 2011 se vám v Kuřimi líbila nejvíce?

Kuřim je bohatá na kvalitní kulturní, 
sportovní a společenské akce. Řadu z nich jsem 
navštívil. Osobně si vybírám co se mi líbí a také 
na co mám čas. Vždy jsem byl spokojen. Orga-
nizátorům všech akcí děkuji a mají můj obdiv.

Dovolte mi využít příležitosti a popřát 
všem občanům našeho města vše nejlepší do 
nového roku. Hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti.

Oldřich Štarha

viděno třemi

Skutečnou výzvou pro celou Evropu jsou stá-
vající i očekávané demografické změny v podobě zvy-
šujícího se počtu starších lidi. Tomuto faktu nelze čelit 
pouze přizpůsobováním zdravotnických a sociálních 
systémů, ale musí dojít i k postupným změnám v celé 
společnosti.

Nejde jen o poskytnutí zdravotní a sociální 
péče seniorům, ale především musí jít o prevenci nepří-
znivých důsledků stárnutí a o podporu zdraví nejstarší 
generace. Jde o výzvu k aktivitě, nikoli k pasivitě a rezig-
naci.

Znamená to tedy především vytvářet a podpo-
rovat příležitosti k tomu, aby si lidé bez ohledu na svůj 
věk a zdravotní stav mohli aktivně, nezávisle a s radosti 
prožít svůj život a cítit se nikoli jako přítěž, ale jako hod-
notní členové společnosti, která je potřebuje.

Výzva zdravého stárnutí
Stále rostoucí podíl starších lidi v populaci je 

výzvou všem evropským zemím a vytváří potřebu jak 
lepších, tak širších znalostí o zdravém stárnuti. Přibližně 
jedna třetina obyvatel Evropy bude v roce 2025 starší 60 
let, přičemž zvláště markantní bude zvýšený počet ob-
čanů ve věku 80 let a starších. Toto bude mít obrovský 
vliv na život v evropské společnosti.

Zdraví je ukazatelem hospodářského růstu a 
konkurenceschopnosti. Investování do zdravého stár-
nuti přispĕje ke zvýšené nabídce pracovních sil a sníží 
pravdĕpodobnost  předčasného odchodu do důchodu. 
Jsou pádné důvody pro to, aby na zdraví bylo pohlíženo 
jako na účelovou investici.

Proč zdravé stárnutí?
V roce 2050 budou připadat dvě osoby ve věku 

15-64 let na jednu osobu ve vĕku 65 let a starší oproti 
čtyřem osobám nyní. Více než třetina evropské popu-
lace jsou dnes lidé ve vĕku 25-49 let. V roce 2025 bude 
44 procent obyvatel starších 50 let, a budou buď v penzi, 
nebo se budou na důchod připravovat. Předpokládá se, 
že v roce 2050 bude polovina obyvatelstva  ve věku 50 
let nebo starší. Více pracujících opustí zaměstnání než 
jich do něj nastoupí, a státy budou mít problémy s ná-

Výzva  pro celou Evropu, 
výzva pro projekt -  Kuřim 60 + 

borem další pracovní síly. Situaci bude dále zhoršovat 
klesající porodnost.

Zdravé stárnuti – investice
Jeden z možných způsobů, jak překonat tento 

problém, je nabídnout lidem příležitost prodloužit je-
jich pracovní život a posunout hranici důchodového 
vĕku. Protože nejčastějším důvodem časného odchodu 
do důchodu je špatné zdraví, jsou zdravotní opatření 
která podporují zdravý životní styl stárnoucí populace 
považována nejen za sociální ale i ekonomickou  investi-
ci pro evropské státy, které stoji před problémem nedo-
statku pracovních sil. 

Podle aktuálních demografických údajů má Ev-
ropa nejvyšší podíl starších žen na světě, neboť na každé 
dva muže ve věku  65-79 let připadají tři ženy, a je dva-
krát tolik žen než mužů ve věku 80 let a starších. Před-
pokládá se, že podíl starších žen které žijí osamocené, se 
bude zvyšovat protože ženy obvykle žijí déle než jejich 
manželé a partneři. Starší ženy, které žijí samotné, jsou 
vystaveny značnému riziku chudoby, protože jejich ce-
loživotní příjmy a důchod jsou nižší, což ohrožuje jejich 
zdravotní stav a potřebují proto zvláštní pozornost.

Projekt Zdravé stárnutí - 
Kuřim 60 +

Kuřimské občanské sdružení ABC Vital rea-
guje na výzvu Švédského ústavu veřejného zdraví z 
roku 2003, který za podpory Evropské komise a 12 
partnerů včetně Světové zdravotnické organizace, 
dal podnět k evropskému projektu „Zdravé stárnutí“, 
vlastním zkušebním projektem „Kuřim 60+“.

    Finanční prostředky, které občanské sdru-
žení žádá z rozpočtu města Kuřimi budou postupně 
čerpány na  aktivity projektu „Kuřim 60 +“. Výdaje 
na aktivity pro seniory jsou v souladu s evropskou 
koncepcí pro zdravé stárnutí. Bude to přehledná, 
vždy doložitelná a transparentní investice - investi-
ce do zdravého stárnutí starších spoluobčanů města 
Kuřimi.

Koláček Jiří
1. místostarosta
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

34/2011 ze dne 30. 11. 2011
522/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 23. 11. 2011. Ter-

mín plnění: 23. 11. 2011 (KÚ)
523/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění veřejné komuni-

kační sítě“ s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, 
jejímž předmětem je strpět zařízení, provozování a údržbu komu-
nikačního zařízení za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez 
DPH v budově č. p. 813 na ul. Jungmannova, Kuřim. Termín plně-
ní: 31. 12. 2011 (OMP)

524/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v ulo-
žení splaškové kanalizace ve prospěch obchodní firmy Lidl Česká 
republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, 
IČ 26178541, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
GP č. 2698-200/2010 na pozemcích 2635/1, 2636/1, 2642/10, 
2642/73, 2642/171, 2642/322, 2642/323, 2642/324 v k. ú. Ku-
řim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 25.000,- Kč bez DPH, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

525/2011 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 3509/2 
o vým. 144 m2 a pozemků parc. č. 3430/3, 3430/4 a 3506/4 vše v 
k. ú. Kuřim, o celkové výměře 3.038 m2 za cenu 52,- Kč/m2/rok 
firmě EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 
19, IČ 45274924, na dobu určitou do 31. 12. 2014. Termín plnění: 
31. 12. 2011 (OMP)

526/2011 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou EveRi s.r.o., se 
sídlem Palackého náměstí 7, Ivančice, IČ 26946335, jejímž před-
mětem je prodej osvětlení, vstupních dveří a výlohy v nebytovém 
prostoru (bývalá prodejna obuvi) umístěném v I. nadzemním 
podlaží KD Kuřim, nám. Osvobození 902, za cenu 4.000,- Kč. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

527/2011 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytového prostoru (kosmetický salon) umístěného v 
I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. Osvobození v 
Kuřimi (KD Kuřim) s paní Ing. Hanou Husákovou, trvale bytem 
Brno, a to dohodou ke dni 31. 12. 2011. Termín plnění: 31. 12. 
2011 (OMP)

528/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2009/
O/0043, kdy se stanou společnými nájemci v nebytovém prostoru 
(kosmetický salon) umístěném v I. NP objektu č. p. 902 na nám. 
Osvobození v Kuřimi paní Romana Slaninová, trvale bytem Ku-
řim, IČ 47957751, a paní Jitka Ondrůšová, trvale bytem Černá 
Hora, IČ 72364441. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

529/2011 RM schvaluje výměnu bytu v Kuřimi za neobsazený obecní 
byt v Kuřimi společným nájemcům Petru Vašákovi a Marii Movsi-
syan, oba bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OMP)

530/2011 RM schvaluje pořadí uchazečů o nájem nebytového prostoru 
č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 845 – 847 na nám. Osvobození v Kuřimi takto:

 1. Miloslav Kocourek
 2. sdružení firem M.H.D. s.r.o.
 3. Lukáš Burian
 4. BRAVIN GROUP s.r.o. a WILMAR s.r.o.
 5. Lacinka s.r.o.
 Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)
531/2011 RM souhlasí s provedením stavebních úprav bytu umístě-

ného ve II. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi, které 
provede dle předloženého situačního nákresu na svůj náklad a bez 
nároku na úhradu vložených finančních prostředků nájemce bytu 

pan Jiří Studený, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

532/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 
31/2004, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 
12. 2012 v nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. 
Osvobození s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 ( OMP)

533/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci č. 
233/2008 s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem Kuřim, je-
hož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2012. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 ( OMP)

534/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 
389/2000, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. 
12. 2012 v nebytovém prostoru (zkušebna) v KD Kuřim na nám. 
Osvobození s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 ( OMP)

535/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci č. 
234/2008 s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem Kuřim, 
jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2012. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 ( OMP)

536/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 6 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozem-
ku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od podpisu 
smlouvy do 29. 2. 2012 s Jiřím Peňázem, trvale bytem Veverská 
Bítýška. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

537/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 6 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozem-
ku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od podpisu 
smlouvy do 29. 2. 2012 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem Náměšť 
nad Oslavou. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

538/2011 RM ruší usnesení č. 508/2011 ze dne 2. 11. 2011 ve věci uza-
vření smlouvy o ubytování v objektu sociálního bydlení s Janem 
Křížem, Veverská Bítýška. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

539/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Zpra-
cování žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérové zpřístupnění pod-
chodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“ a souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy se společností AQE advisors, a.s., 
se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 54.000,- 
Kč. Termín plnění: 31. 1. 2012 (KÚ)

540/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 54.000,- Kč na zpracování 
žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“ z ORG 1008 000 
000 Studie a projekty. Termín plnění: 31. 3. 2012 (KÚ)

541/2011 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
realizaci akce „Projektová dokumentace ke SP na Most ev. č. 50 - 1 
v Kuřimi“ se zhotovitelem IM-Projekt, inženýrské a mostní kon-
strukce, s.r.o., se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno, IČ 27689328, kte-
rým se mění rozsah prací, čas plnění a cena za dílo. Termín plnění: 
31. 12. 2011 (OIRR)

542/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na projekt pro územ-
ní řízení a stavební povolení pro akci „Cyklostezka Kuřim-Lipův-
ka“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OIRR)

543/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 100.000,- Kč z ORG 1008 
0000 00 „Projekty a studie“ na zpracování geodetického zaměření 
polohopisu a výškopisu území pro projekt Cyklostezka Kuřim-Li-
půvka. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OIRR)

544/2011 RM schvaluje uzavření dohody s firmou NetDataComm, s.r.o. 
se sídlem Troubsko, Jihlavská 2, PSČ 664 41, a společností CO-
LAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ 261 770 05, tý-
kající se postoupení a převzetí části práv a povinností zhotovitele. 
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Termín plnění: 29. 2. 2012 (OIRR)
545/2011 RM rozhodla, že pro školní rok 2012/2013, budou do prvních 

ročníků kuřimských základních škol přednostně přijímáni nejprve 
žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy a až po té žáci 
z jiného spádového obvodu nebo jiné obce, a to až do naplnění 
kapacity školy. Termín plnění: 13. 12. 2011 (OŽÚ)

546/2011 RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové 
odměnu za rok 2011 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 13. 12. 
2011 (OŽÚ)

547/2011 RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu 
Machovi odměnu za rok 2011 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 
13. 12. 2011 (OŽÚ)

548/2011
RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi odmě-
nu za rok 2011 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 13. 12. 2011 
(OŽÚ)

549/2011 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce za školní rok 2010/2011. Termín plnění: 30. 11. 2011 (ředitelé 
škol)

550/2011 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace za školní rok 2010/2011. Termín plnění: 30. 11. 2011 (ře-
ditelé škol)

551/2011 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce za školní rok 2010/2011. Termín plnění: 30. 11. 2011 (ředitelé 
škol)

552/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení a provozu sběrné-
ho místa kolektivního systému Ekolamp s firmou EKOLAMP 
s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO 
27248801. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OŽP)

553/2011 RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2012. Termín 
plnění: 30. 11. 2011 (OSV)

554/2011 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 (OF)

555/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 14. 11. 2011. Termín plnění: 30. 11. 
2011 (KÚ)

556/2011 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 1 a 
na základě stanoviska správce zeleně Ing. Hamříka souhlasí s ká-
cením. RM bere na vědomí závěry komise pro životní prostředí v 
bodě 2. Termín plnění: 15. 3. 2012 (OŽP)

557/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
16. 11. 2011 v bodech č. 6, 7a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4, 5 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OIRR)

558/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
22. 11. 2011 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5. Termín plnění: 16. 12. 
2011 (OIRR)

559/2011 RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 
příspěvková organizace odměnu za rok 2011 ve výši podle zápisu. 
Termín plnění: do 10. 12. 2011 (CCSK)

560/2011 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizo-
ria na rok 2012. Termín plnění: 13. 12. 2011 (OF)

561/2011 RM jmenuje paní Gabrielu Motyčkovou členkou komise pro 
životní prostředí. Termín plnění: 30. 11. 2011 (KÚ)

562/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OF)

563/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 55.000,- Kč na zpracování 

studie provozu a rozvoje majetku vodovodů a kanalizací města Ku-
řimi z ORG 1008 0000 00 „projekty a studie“. Termín plnění: 31. 
12. 2011 (OIRR)

564/2011 RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 3514 a parc. č. 3516 
v k. ú. Kuřim, za cenu 0,15 Kč/m2/rok bez roční valorizace, panu 
Ing. Jiřímu Trucálkovi, bytem Brno, PSČ 627 00, na dobu neurči-
tou. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

565/2011 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor (kance-
láře č. 115 a č. 116) umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č. 
p. 968 na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve prospěch Česká 
republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Pra-
ha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měs. + paušální 
poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 20% DPH s roční 
valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

566/2011 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností E.ON 
Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ 25733591, kdy se Město Kuřim stane vlastníkem 2 
ks kompozitních bezpečných branek. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(OMP)

567/2011 RM předkládá ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
půjčce se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 
34 Kuřim, kterým se posouvá termín splatnosti půjčky na 31. 12. 
2012. Termín plnění: 13. 12. 2011 (OF)

568/2011 RM ruší usnesení č. 162/2011 ze dne 6. 4. 2011. Termín plně-
ní: 30. 6. 2012 (OMP)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 35/2011 ze dne 7. 12. 2011
569/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku Dodávka kancelářských 
kontejnerů právnické osobě ALGECO s.r.o., Olšík 586, Spytihněv 
763 64, IČ 25520334, za cenu 649.910,00 Kč bez DPH, a souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uvedenou společností.

Termín plnění: 7. 12. 2011 (CTSK) 570/2011
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-

ravského kraje ve výši 300.000,- Kč na akci „Rekonstrukce stravo-
vacího provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace“. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(KÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 12/2011 ze dne 13. 12. 2011
1164/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. M. Kalinovou 

a J. Brabce. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)
1165/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. 

Ambrože a Ing. M. Mackovou. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)
1166/2011 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

13. 12. 2011 (KÚ)
1167/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 5. 12. 2011. Ter-

mín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)
1168/2011 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-

řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
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redakčním objektivem - parkování na Brněnské

kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/9 v k. ú. Kuřim, o 
výměře 33 m2, z vlastnictví Jany Laciné, trvale Kuřim, do majetku 
Města Kuřimi za cenu 170,00 Kč/m2 pozemku. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OMP)

1169/2011 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/6 v k. ú. Kuřim, o 
výměře 87 m2, z vlastnictví Ivany Danhoferové, trvale bytem Ku-
řim, do majetku Města Kuřimi za cenu 175,00 Kč/m2 pozemku. 
Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

1170/2011 ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky o velikosti 
3+1 s příslušenstvím umístěné v VII. NP bytového domu v obci a 
k. ú. Kuřim, manželům Monice a Jaroslavu Váňovým, trvale bytem 
Kuřim, za cenu 1.155.000,- Kč. Náklady spojené s převodem byto-
vé jednotky ponese kupující. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

1171/2011 ZM ruší výběrové řízení na nového dodavatele programové 
náplně informačního kanálu TKR Kuřim. Důvodem je, že hodno-
tící komise neprovedla hodnocení v souladu se zadávacími pod-
mínkami. Termín plnění: 20. 12. 2011 (OMP)

1172/2011 ZM zmocňuje RM k zařazení nových dotací do rozpočtu 
města v případě jejich získání do konce kalendářního roku 2011. 
Termín plnění: 31. 1. 2012 (OF)

1173/2011 ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu vý-
dělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální část-
kou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2012. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OF)

1174/2011 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce 
se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ 
29213380, kterým se posouvá termín splatnosti této půjčky na 31. 
12. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

1175/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OF)

1176/2011 ZM si vyhrazuje podle § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) do své pravomoci rozhodování o poskyto-
vání dotací podle Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti. Termín plnění: průběžné plnění (KÚ)

1177/2011 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy na rok 2012 v bodech 
a částkách podle přílohy se změnami. Termín plnění: 31. 1. 2012 
(KÚ)

1178/2011 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Progra-
mu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti měs-
ta Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy na 
rok 2012 v bodech a částkách podle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 
2012 (KÚ)

1179/2011 ZM bere na vědomí rezignaci Ing. A. Potůčkové na členství 
ve sportovním výboru ZM. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1180/2011 ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. M. Čecha na členství v 
kontrolním výboru ZM. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1181/2011 ZM odvolává Mgr. K. Kinclovou z členství ve výboru pro kul-
turu a spolkovou činnost ZM. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1182/2011 ZM volí novým členem sportovního výboru ZM Vojtěcha 
Kopřivu. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1183/2011 ZM volí novým členem výboru pro kulturu a spolkovou čin-
nost Ondřeje Bartoše. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1184/2011 ZM volí novým členem kontrolního výboru ZM Mgr. M. Po-
litzera. Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1185/2011 ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 se změ-
nou. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OF)

1186/2011 ZM prodlužuje dobu jednání ZM dne 13. 12. 2011do 23 hod. 
Termín plnění: 13. 12. 2011 (KÚ)

1187/2011 ZM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 
1 246 m2 a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník město Kuřim) 
za část pozemků parc. č. 4487/1 a 4487/42 o vým. cca 1.200 m2 
a parc. č. 2642/551 o vým. 863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, 
trvale bytem Brno) vše v k.ú. Kuřim – dle přílohy C, bez ceno-
vého vyrovnání, za splnění odkládacích podmínek dle přílohy D. 
Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny dle 
zákona. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

1188/2011 ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 237/2007 
se společností Direct Film s.r.o., kterým se prodlužuje platnost 
smlouvy na dobu určitou do 30. 4. 2012. Termín plnění: 31. 12. 
2011(OMP)

1189/2011 ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH Kuřim na rok 2011. Termín plnění: 1. 2. 2012 
(KÚ)

1190/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OF)

1191/2011 ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč, dle 
Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jed-
notou Sokol Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 (OF)

1192/2011 ZM schvaluje změnu termínu projednání aktualizace Strate-
gického plánu rozvoje města Kuřim zastupitelstvem města na 10. 
10. 2012. Termín plnění: 10. 10. 2012 (KÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta
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knihovna pozvánky 

Průběžná dálnice Vratislav - Brno - Vídeň
  V našem kraji můžeme sledovat pozůstatky velkolepé stavby, je 

to nedokončená stará německá dálnice. Německé velení si po záboru 
Rakouska v roce 1938 uvědomovalo potřebu dopravního spojení bývalé 
rakouské metropole Vídně a správního střediska pruského Slezska Vra-
tislavi. Nejkratší cesta vedla přes Československo. Politický vývoj běžel 
překotně kupředu a na základě mnichovské dohody byla Republika Čes-
koslovenská donucena odstoupit Německu velkou část svého území. V 
dodatku této dohody byla vymíněna také stavba průběžné dálnice Vra-
tislav - Vídeň. 320 km dlouhá autostráda měla být exteritoriální a měla 
územím druhé republiky pouze probíhat v délce 65 km. Stavba byla za-
dána společnosti RAB (Reichsautobahnen - Říšské automobilové dráhy). 
Plány byly vyhotoveny ještě roku 1938. Po 15. březnu 1939 vznikl Protek-
torát Čechy a Morava, naše země se staly součástí Německé říše a stavbě 
již nestálo nic v cestě. V různém stupni dokončení bylo rozestavěno 85 
km této dálnice v prostoru Městečko Trnávka – Rajhrad. Stavba probíhala 
od 11. dubna 1939 do 30. dubna 1942, kdy musela být kvůli ekonomické 
tísni a válečným neúspěchům nacistů přerušena. Válečné hospodářství 

Německa nemělo dost sil na dostavbu a po osvobození mělo obnovené 
Československo jiné priority a s dokončením dálnice nepočítalo.

  Autostráda směřuje po trase Vídeň – Mikulov - Brno – Kuřim – 
Boskovice – Moravská Třebová – Lanškroun – Kladsko – Vratislav. Jižně 
Brna se měla křížit s národní dálnicí Praha – Jihlava – Brno, dnešní D 1, 
v Bystrci měl stát dálniční sjezd a viadukt přes Svratku. Západně Kuři-
mi byla plánována mimoúrovňová delta křižovatka, u Čebína měla trase 
ustoupit vápenka fy. Rose a Maláškové a východně Lubě se budovalo vel-
kolepé dílo Čtyřmostí - mosty přes rokli Hlubockého potoka a říčky Lubě 
u Krkaté baby. 

  Stavba autostrády potřebovala rozsáhlé stavební zázemí. Budo-
valy se dělnické ubytovací tábory, stavební a materiálové základny. Úsek 
Kníničky - Čebín stavělo sdružení firem Pittel & Brausewetter - Lanna, 
stavební dvůr stál u Moravských Knínic, pomocné dílny u Nových Kníni-
ček a Rozdrojovic. Dělnické ubytovací tábory byly v Kníničkách a v Kuři-
mi pod Horou. Stavební úsek Čebín - Všechovice budovaly firmy Sager & 
Woerner - Konstruktiva a hlavní stavební dvůr byl umístěn mezi Čebínkou 
a Malhostovicemi, pomocný stavební dvůr stával mezi Malhostovicemi a 
Drásovem. Dělnický pracovní tábor býval pod vrchem Čebínka a další 
stával Pod Vinohradem u Všechovic. Podél rozestavěného úseku dálnice 
byla natažena úzkorozchodná stavební drážka, po které parní nebo diese-
lové lokomotivy vozily stavební vozíky s materiálem – zeminou, pískem, 
kamenem. Pracovaly tu parní i motorové stroje, rypadla – bagry, silniční 
válce. Používaly se velké míchačky na beton a jeřáby, ovšem největší nasa-
zení měly ruční nástroje, zejména lopaty, krompáče a kolečka.

  Budování dálnice náš kraj významně poznamenalo a zanechalo 
výrazný doklad dopravního stavitelství té doby. Dnes těleso dálnice slouží 
svému účelu jen nepatrně, avšak vytvořily se tu cenné přírodní lokality. 
Dodnes nalézáme mnoho objektů nedostavěné silnice, ať betonové most-
ní stavby přímo v trase, nebo i pozůstatky dočasných stavebních zázemí. 
Je to také připomínka práce našich předků, kteří pomáhali budovat toto 
velkolepé dílo.

Jiří Vymětalík

Čtvrtek 5.ledna 2012 v 17.00

Barevný svět Nikol Terzič
Vernisáž zahájí svým vystoupení děti ze ZUŠ. Vstup volný. Výstava 

je otevřena v provozních hodinách knihovny.

Nikol Terzič o sobě
 - Pracuji jako učitelka v mateřské škole a malování obrazů se věnuji od  

roku 2003.
 - Výstava v knihovně je první po dvouleté přestávce z důvodu mateřské  

dovolené.
 - Mé obrazy lze rozdělit do dvou skupin - na abstraktní kompozice a  na-

ivistické ilustrace.
 - Společným rysem jsou však barvy - od toho je odvozen i název výstavy.
 - Díky mateřské dovolené i mému zaměstnání mám blízko k dětem, pro-

to je  i tato výstava tématicky zaměřena spíše na druhou skupinu 
obrazů.

 - Výstava zaujme a snad i potěší dospělé i dětské návštěvníky.

placená inzercepozvánka
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život se zvířaty

Turnaj číslo 4
V sobotu 10. 12. 2011 proběhl čtvrtý turnaj série za účasti 18 hrá-

čů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Třetí výhru v řadě si odnesl Jiří Keesner, který ve finále porazil M. 

Harnola, na třetím místě se opět umístila nejlepší žena turnaje, Lenka 
Klašková.V tom to turnaji se povedlo hned dvěma hráčům hodit Bingo: J. 
Kessnerovi a L. Žáčkovi.

Výsledky turnaje č. 4 : 1.místo J. Kessner, 2. M. Harnol, 3. L. Klaš-
ková, 4. L. Žáček, 5.-6. P. Pištěláková a P. Cimbálník, 7.-8. A. Klaška ml. 
a L. Bačková atd.

Průběžné pořadí: 1. J. Kessner 39, 2. R. Staněk 24, 3. – 4. A. Klaška 
ml. a L. Klašková 21, 5. P. Cimbálník 18, 6. P. Pištěláková 16, 7.-8. M. Ka-
peel a A. Klaška st. 14, 9. F. Doležel 13, 10. R. Štěpánek 12…

Foto: zleva L. Klašková, J. Kessner, M. Harnol
Další turnaj jednotlivců se bude konat v KLUBU POHODA Ku-

řim kulturní dům (vchod ze dvora) v sobotu 21. 1. 2012 v 19:00 hod.

Vánoční turnaj
Netradičně v neděli 25. 12. 2011 se uskutečnil tentokrát tradiční 

Vánoční turnaj dvojic za účasti 7 párů. Rozhodčím Byla L.Klašková.
Výsledky turnaje: 1. místo P. Pištěláková - P. Cimbálník, 2. S. Klaš-

ková - A. Klaška ml., 3. L. Klašková - R. Štěpánek, 4. K. Mecová -J. Kess-
ner, 5. -6. Drápalová - A. Klaška st. a Silnicová - F. Doležel, 7. L. Pavlíčková 
- A. Pospíšil.

PF:Hodně zdraví,štěstí,pracovních úspěchů a pevnou ruku,přeje 
Klub Pohoda všem a hlavně těm co mají rádi šipkový sport.

David Hedbávný

Poruchy chování u koček – 
nežádoucí močení 

Komunikace ve světě koček tvoří slo-
žitý komplex různých projevů a značkování 
jako takové je jeho významnou součástí. 
Kočka své okolí značkuje mnoha způsoby, 
které jsou z jejího hlediska správné a vydá-
vají tím jednoznačný signál. Bohužel, čas-
to je to, co kočka považuje za oprávněnou 
značku, pro majitele nepřijatelné, a pokud si 
kočka začne značkovat interiér domácnosti, 
vznikají vážné problémy ve vztahu kočka – 
majitel.

Kočky používají čtyři hlavní způsoby 
značkování: otírání, škrábání, značkování rozstřikováním moči a značko-
vání exkrementy.

Značkování exkrementy je chování, při kterém kočka zanechává na 
různých místech jako svou značku fekálie. Dominantní jedinci používají 
tento signál častěji než submisivní, lze se tedy domnívat, že značkování 
exkrementy je důraznější než značkování močí.

Značkování močí je přirozené chování pro všechny kočky – samce 
i samice bez ohledu na kastraci. Značkování močí je způsob, jak předávat 
vzkazy kočkám v okolí. A jako veškeré ostatní značkovací chování je cel-
kem přijatelné, pokud k němu dochází venku.

K velmi častým projevům poruch chování u koček patří nečistot-
nost. Nečistotnost není pouze značkování, problémem je, i pokud kočka 
kálí nebo močí mimo toaletu. Mnohé kočky jsou pak z tohoto důvodu 
pod nejrůznější záminkou odkládány do útulku, eventuálně utraceny.

V případě nežádoucího močení je stejně jako ve všech případech 
problémového chování nutné co nejpečlivěji zjistit možnou příčinu, která 
vše vyvolává. Ve většině případů tím kočka vyjadřuje jistou nespokoje-
nost s životními podmínkami nebo přímo s její toaletou. Kočka vyměšuje 
buď přímo před toaletou, nebo v její blízkosti, někdy používá stále stejné 
místo v bytě, někdy místa různě střídá. V tomto případě je nutno učinit 
tato opatření:
– zajistit dostatečné množství toalet – vždy minimálně o jednu více, než 

je koček v domácnosti
– změnit velikost toalety – otevřená, uzavřená
– vyměnit náplň toalet – druh steliva – každé kočce nemusí vyhovovat to 

samé, některé preferují hrudkující, jiné nehrudkující, silikonové, 
hobliny

– častěji měnit stelivo
– změnit místo, kde je toaleta umístěna – klidné, nefrekventované, kočka 

by z toalety neměla vidět na ostatní toalety, aby nebyla při vyměšo-
vání viděna případnou jinou kočkou v domácnosti
Další možnou příčinou je změna dosavadních životních rituálů a z 

toho vyplývající stres. Mezi nejčastější stresory pak patří:
– změna pracovní doby majitelů – nedostatek času
– další zvíře v domácnosti
– nové dítě
– rekonstrukce bytu – přesunutí toalety na nevyhovující místo z pohledu 

kočky.
Při léčbě odstraňující rozstřikování moči na nežádoucích místech v 

bytě jde o to, aby kočka opět začala vnímat domov jako bezpečné útočiště 
a současně se toto chování odnaučila. Ne vždy se podaří odhalit nějakou 
konkrétní příčinu tohoto problematického chování, někdy se také jedná 
o kombinaci různých stresujících vlivů, se kterými se kočka nedokáže vy-
rovnat. Léčba takovýchto případů je obtížná.

Terapie nežádoucího močení koček stejně jako poruch chování 
obecně je závislá na přístupu majitele kočky. Je nutné zastavit všechny 
tresty. I když je trest použit ve správnou chvíli – tedy bezprostředně po 
značkování a kočka si souvislost trestu s jejím chováním uvědomuje, může 
trest vést k prohloubení nejistoty zvířete a vyvolat nedůvěru k majiteli.

Je také nutno předem vyloučit jakoukoliv jinou zdravotní poruchu 
zvířete, která by mohla vést ke zdánlivému značkování močí.

Zdroj: Šárka Navarová, poradna pro poruchy chování     
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

sport - Šipky
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Stolní tenis

Jubilejní XXX.ročník 
Vánočního turnaje ve stolním tenisu v M. 
Knínicích 17. 12. 2011

 Poslední adventní sobota je v Moravských Knínicích již tradičně 
zadána Vánočnímu turnaji ve stolním tenisu. Letošního jubilejního již 
XXX. ročníku se zúčastnilo 35 vyznavačů hry s nejmenším míčkem z 8 
oddílů. Kromě pořadatelského oddílu pozvání přijali hráči SK a Sokol 
Kuřim, Tišnov, Ostrovačice, Lažánky , Slatina a Jestřebí. 

 Turnaj se hrál systémem kombinací skupinového systému a dále 
vyřazovacím způsobem. Čtyřhry byly hrány na jednu porážku. Favorité a 
nasazení hráči neměli v průběhu turnaje na růžích ustláno, a tak o četná 
překvapení nebyla nouze. K určení celkového pořadí ve dvouhře a čtyřhře 
bylo potřeba odehrát celkem 99 v řadě případů dramatických utkání. Mo-
tivace hráčů byla notně podpořena množstvím hodnotných věcných cen. 
Stejně jako v uplynulých ročnících, kromě příjemně stráveného dne za 
zelenými stoly a díky dobrému zabezpečení turnaje a štědrosti sponzorů, 
neodjížděl nikdo z účastníků turnaje bez věcné ceny.

Dvouhry: 1. Paciorek Roman Koral Tišnov, 2. Vlček Dalibor M. 
Knínice, 3. Juříček Petr M. Knínice, 4. Sedláček Zdeněk Slatina, 5.- 8. 
Štourač Milan SK Kuřim, Vodák Petr Jestřebí, Ondruš Milan Slatina, 
Tůma Pavel Slatina, 9.- 16. Vojanec Libor M. Knínice, Krška Rostislav 
Ostrovačice, Juračka Petr Slatina, Šamšula Roman Slatina, Doležal Jiří 
SK Kuřim, Vodák Jiří Jestřebí, Kočka Miroslav Sokol Kuřim, Galla Mar-
tin Lažánky, 17.– 18. Němec Jaromír M. Knínice, Svejkovský Petr Sokol 
Kuřim, 19. Šťastný Pavel SK Kuřim, 20. Pleskač Miroslav M. Knínice, ... 
23.-26. Hýsek Jaroslav Sokol Kuřim, 27.-33. Štefl Vladimír Sokol Kuřim, 
Šlezinger Aleš Sokol Kuřim, Štourač Libor Sokol Kuřim, … 

Čtyřhry: 1. Paciorek R. - Galla M. Tišnov/Lažánky, 2. Juračka P. - 
Tůma P. Slatina, 3. Krška R. - Minařík J. Ostrovačice, 4. Juříček P. - Vlček 
D. M. Knínice, 5. - 8. Pleskač M. - Vojanec L. M. Knínice, Ondruš M. - 
Sedláček Z. Slatina, Doležal J. - Štastný P. SK Kuřim, Štourač M. - Tůma 
K. SK Kuřim/Slatina, 9. - 15. Kučera M. - Burian L. M. Knínice/Lažánky, 
Simetinger P. - Baťa J. M.Knínice/Slatina, Toldy J. - Vylášek J. M.Knínice/
Jestřebí, Vodák J. - Vodák P. Jestřebí, Galla A. - Cebák T. Lažánky, Šamšula 
R. - Stráněl O. Slatina, Hýsek J. - Štourač L. Sokol Kuřim

Poděkování patří sponzorům, kteří svými věcnými nebo finanční-
mi dary umožnili konání této tradiční sportovní akce: CK LUŇÁČEK 
Kuřim Luňáček Jaroslav a Blanka, SOKOLSKÁ ŽUPA PERNŠTEJN-
SKÁ Tišnov, AUTOPETR Kuřim Krejčí Petr, GARDEN EXPERT 
s.r.o. Bc. Vlček Dalibor, XELLA CZ s.r.o. Ing. Simetinger Petr, CYKLO-
SPORT Kuřim Veselovský Vlastimil, VEČERKA Kuřim Brázda Roman, 
ROUČKA SLÉVÁRNA Slatina Dipl.Ing. Ondruš Milan, CENTRUM 
KOMPLEXNÍ REGENERACE Brno, MUDr.Toldy Karin, MEPE s.r.o. 
Pelikánová Marcela, VINOTÉKA RŮŽOVÝ SEN Kuřim Urbánek Jiří, 
PLESKAČ Ladislav M.Knínice, YCNEGA TECHNOLOGIES Tišnov 
RNDr. Peška Petr, POHOSTINSTVÍ M.Knínice Jinřich Aleš, KOHOU-
TOVI M.Knínice Vladimír a Jindřiška, SPINMARKETING Moravská 
Třebová, OBECNÍ ÚŘAD M.Knínice Kšica František

HleVoj

Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 1. půli 
ročníku 2011/2012 
 

Krajský přebor I. třídy 
1 Sokol Brno I B   11 11 0   0   110:34     375:183  44
2 Sokol Hlubočany A  11   9 0   2   102:64     374:307  38
3 Sokol Lanžhot B   11   7 2   2   100:67     358:287  34
4 KST Oltec Brno A   11   6 3   2   100:69     366:277  32
5 Orel Ivančice A   11   4 3   4     88:90     333:346  26
6 Sokol Moravské Prusy A  11   5 0   6     74:86     298:341  26
7 Koral Tišnov C   11   5 0   6     73:92     315:336  26
8 Sokol Kobylí A   11   4 2   5     85:88     352:328  25
9 SK Slatina B   11   4 1   6     71:89     290:336  24
10 SK Kuřim A   11   2 1  8     66:97     258:355  18
11 Sokol Znojmo C   11   2 1   8     68:99     280:362  18
12 Jiskra Strážnice B   11   0 1 10    47:109   225:366  12

Okresní přebor I. třídy 
1 SK Kuřim B   11 10 0 1   130:68     459:285  41
2 Silůvky B   11 10 0   1   149:49     488:234  41
3 Radostice A   11 10 0   1   130:68     447:298  41
4 Mokrá B   11   8 0   3   114:84     406:336  35
5 Rebešovice A   11   7 0   4   112:86     422:351  32
6 Tišnov D   11   5 0   6     95:103   366:393  26
7 Telnice A   11   4 1   6     84:114   338:418  24
8 Nové Bránice B   11   3 1   7     85:113   355:416  21
9 Lažánky A   11   3 0   8     69:129   327:453  20
10 Moravské Knínice A  11   3 0   8     88:110   360:404  20
11 Oslavany A   11   1 1   9     68:130   280:460  15
12 Hrušovany u Brna B  11   0 1 10    64:134   271:471  12

Okresní přebor II. třídy 
1 Prace A    11   7  1   3   109:89     422:357  33
2 Silůvky C   11   7  1   3   113:85     407:344  33
3 Rebešovice B   11   6  3   2   106:92     410:379  32
4 Ostopovice A   11   6  1   4     99:99     369:384  30
5 Ivančice B   11   6  1   4   108:90     385:365  30
6 Ořechov A   11   5  3   3   111:87     417:357  29
7 Tišnov E   11   5  2   4     94:104   372:389  28
8 Mokrá C   11   5  1   5     96:102   374:392  27
9 Tvarožná A   11   4  1   6   107:91     400:373  24
10 Sokol Kuřim A   11   4  1   6     92:106  381:388  24
11 Říčany A   11   1  2   8     83:115   327:408  16
12 Moravské Knínice B  11   1  1   9     70:128   310:438  15

Okresní přebor III. třídy 
1 Nedvědice A   11 10  0   1   155:43     506:237  41
2 Radostice B   11   8  2   1   121:76     434:328  37
3 Lažánky B   11   8  0   3   127:71     447:304  35
4 Rebešovice C   11   6  0   5     98:99     373:375  29
5 Silůvky D   11   5  2   4     90:108   346:383  28
6 Sokol Kuřim B   11   5  1   5     96:102  367:390  27
7 Lomnička A   11   5  1   5   104:94     390:368  27
8 Ostrovačice A   11   3  2   6     83:115   340:407  22
9 Prace B    11   3  1   7     76:122   313:437  21
10 Nové Bránice C   11   3  1   7     89:109   343:392  21
11 Neslovice A   11   2  0   9     66:132   308:445  17
12 Prštice A   11   0  6   5     82:116   325:426  17

Okresní přebor IV. třídy 
1 Ostopovice B   11  9  0   2   146:52     470:241  38
2 Oslavany B   11  8  1   2   132:66     462:277  36
3 Ořechov B   11  8  0   3   111:87     388:337  35
4 Nedvědice B   11  7  1   3   114:84     410:318  33
5 Dolní a Horní Loučky A  11  7  1   3   118:80     432:310  33
6 Tvarožná B   11  6  1   4   111:87     390:334  30
7 Kanice A   11  6  0   5   112:86     400:327  29
8 Mokrá D   11  5  0   6     91:107   339:394  26
9 Moravské Knínice C  11  4  0   7     80:118   322:417  23
10 Oslavany C   11  2  1   8     71:127   291:443  18
11 Tvarožná C   11  1  1   9     53:145   232:480  15
12 Rebešovice D   11  0  0 11     49:149   236:494  11

L.Vojanec
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Fotbal - mladší přípravka

Vánoční hala Brno 2011
ZŠ Kuřim – Tyršova se jako jediná pořadatelským týmem osob-

ně pozvaná mimobrněnská škola, zúčastnila školních atletických závodů 
„Vánoční hala Brno 2011“.

Této sportovní akce, jež byla uspořádána v pátek 16. 12. na ZŠ 
Horníkova v Brně – Líšni, se zúčastnilo bezmála 300 dětí z devatenácti 
škol. Závodilo se ve sprintu na 20 m (měřeném elektronickou časomí-
rou), skoku dalekém, skoku vysokém a v hodu medicinbalem. Konkuren-
ce byla silná nejen počtem závodníků, ale i jejich kvalitou, jelikož se ke 
startu postavilo i několik úspěšných mladých atletů reprezentujících na 
„Olympiádě dětí a mládeže“ Jihomoravský kraj. Naši pohybově nadaní 
žáci zde přičichli k profesionálně vedené atletice a v báječné atmosféře se 
některým podařilo překonat své osobní rekordy.

Svým osobákem ve skoku vysokém nás nejvíce potěšil Aleš Suchý, 
kterému se podařilo vystoupat nad laťku ve výši 156 cm a tímto výkonem 
zvítězil v kategorii neregistrovaných závodníků. Na stupně vítězů se po-
stavil i Filip Moravec, který ve stejné soutěži zdolal laťku ve výši 143 cm a  
vybojoval tak  3. místo.

Medailistům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za repre-
zentaci školy a přejeme hodně štěstí, zdraví i sportovních úspěchů v roce 
2012.

Roman Ambrosek, ZŠ Tyršova

Sport na ZŠ Tyršova

Turnaj Pohořelice 27. 11. 2011

Konečné umístění 3.
Dalším vydařeným turnajem byl turnaj v Pohořelicích, který orga-

nizovala opět FC Svratka Brno. Hrál se v krásné zrekonstruované hale na 
poměrně tvrdém a rychlém povrchu, ale organizace a výkony všech týmů 
byly famózní.

Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů. Kromě naší FC Kuřim se do 
turnaje přihlásily i tyto týmy: ,,domácí“ Svratka Brno, FK Blansko, SK Tu-
řany, Tatran Kohoutovice, FC Slovan Brno a ČSFA Malacky.

Hrálo se standardním systémem 4+1. Turnaje se zúčastnilo 11 
našich hráčů včetně výborného brankáře Martina. Výkony všech našich 
hráčů a tím myslím opravdu všech i naší Viki, byly postaveny na velké 
bojovnosti, skvělé technice a hlavně konečně důrazu. Většina kluků  se 
konečně přestala bát chodit do soubojů a tomu odpovídaly i výsledky. Asi 
tu tvrdost odkoukali od Míši a Viki.

První zápas: Kohoutovice – Kuřim, 2:4. První zápas a první výhra. 
I přes vlažný začátek turnaje a přesto že asi půlka našeho týmu ještě spala, 
jsme urvali 3 body do tabulky. Měli jsme ovšem štěstí, že Tatran spal také. 
Tento zápas zvedl naši morálku a to bylo důležité.

Druhý zápas: Kuřim – Svratka, 4:6. V tomto zápase se nám lepi-
la smůla na paty. Vedli jsme již 2:0, ale zápas jsme bohužel nedotáhli do 
zdárného konce. Tento špatný výsledek se nebojím vzít s Levonem na 
sebe, neboť pár gólů padlo i po našem chybném úsudku při střídání.

Třetí zápas: Slovan – Kuřim, 0:5. Vyplatila se nám zkušenost z 
mistrovských zápasů. Kluci přidali na důrazu a tak bez větších problémů 
porazili tým Slovanu. Ale i na straně Slovanu se mihlo pár krásných fot-
balových okamžiků.

Čtvrtý zápas: Malacky – Kuřim, 2:1. Ve čtvrtém zápase jsme nara-
zili na dosud neporažený slovenský tým Malacky. Kluci ze Slovenska byly 
opravdu šikovní, ale co mi nešlo do hlavy byl jejich ,,brankář“. Náš střelec 
Kuba se ani nenadál a během první minuty byl 2x na zemi po skvělých 
výbězích Slovenské brankářky.

Tento zápas mě hřál na srdci. Po cca 2 minutách hry diváci všech 
ostatních Českých týmů začali podporovat naše kluky. Asi viděli tu skvě-

Mladší přípravka B vs. Maminky 
Za pochmurného a smutného dne se odehrál exhibiční zápas mezi 

našimi nejmenšími a maminkami. Zápas musel začít minutou ticha za 
nedávno zesnulého Václava Havla. Pro kluky to byla jejich první minuta 
ticha a tak děkuji, že to zvládli obstojně. 

Po této povinné minutě začal zápas. O míč se nehrálo na pannu 
a orla ale na kámen nůžky papír. K tomuto kroku se postavil náš kapitán 
Šimon a jeho maminka. Tato vražedná kombinace způsobila, že se kámen 
nůžky papír opakovalo asi 6x. Proč asi… :) Nakonec míč vyhrál tým něž-
nějšího pohlaví. 

Kluci v modrých dresech začali zápas aktivně a asi po minutě 
vstřelili první gól. Maminky v červených dresech byly očividně zaskočeny 
produktivitou svých ratolestí. Ale po pár minutách se vzpamatovaly a za-
čaly hrát aktivně. Dalších 15 minut se hrálo převážně na půlce modrých. 
Tlak byl místy opravdu velký, ne-li drtivý, protože kluci vymýšleli ptáko-
viny, a tak zapomněli na takové důležité věci, jako jsou třeba přihrávky. 5 
minut před koncem maminky opět zvýšily své vedení tentokrát střelou 
do levého horního rohu branky na 5:4. To rozhodčí nemohl nechat jen 
tak a proto po menším úplatku ze strany modrých pískl hodně spornou 
penaltu proti maminkám. Delegát utkání toto okomentoval následovně: 
Kuba běžel a byl drsným způsobem lapen paní Alenou. Paní Alena může 
být ráda, že se tento zákrok obešel bez karetního trestu. :) Penaltu sám 
Kuba proměnil, pravý horní roh branky byl jasně a s přehledem trefen. 
5:5, takový svítil na jumbotronu výsledek na konci. Následovaly penal-
ty. Ty maminky nakonec vyhrály 2:1. Musím říct, že zasloužená výhra na 
straně hostujícího celku.

Děkuji všem maminkám za účast, doufám, že si to kluci náležitě 
užili a děkuji fotografům, novinářům a kameramanům. 

Dále chci speciálně poděkovat paní Aleně za domluvení příjemné-
ho posezení pro celý tým v Pizzerii Kuřim. 

S pozdravem Karel Cholek

lou bojovnost, asi viděli i tu naši bezmocnost či snad smůlu, nicméně 
se Kubovi nakonec podařil husarský kousek a vsítil gól z přímého kopu 
skvělé vysoké brankářce. 1:1. Jen škoda jediného zaváhání za celý turnaj 
snad jediného u naší jistoty v bráně. Kde nakonec Slovenský tým po na-
šem asi pětitimunutovém drtivém tlaku zahrál rychlý brejk a vstřelil více 
než náhodný gól. Za tento zápas patří největší dík našim nejzkušenějším 
borcům. Potlesk diváků na konci si více než zasloužili.

Pátý zápas: Tuřany – Kuřim, 0:5. Další jasný výsledek. V tomto 
zápase už začali hrát Šimon s Kubou na dálku o nejlepšího střelce turnaje. 
Pro jejich smůlu je škoda, že nesledovali útočníka Slovenského týmu.

Šestý zápas: Blansko – Kuřim, 0:6. Nejmladší a nejmenší tým tur-
naje byla povinnost porazit. Prostor dostali všichni hráči. Každý ukázal, 
co všechno umí i neumí. Každý i poslední povinnost odbojoval a nakonec 
jsme si připsali i poslední 3 body po jasném průběhu zápasu.

Shrnutí: Náš první trenérský úspěch. Poděkování patří Liborovi za 
domluvu turnaje. Dále rodičům, že všichni zvládli projet tím mlíkem na 
dálnici. A hlavně moc děkuji našim klukům a naší výborné hráčce, bez 
kterých by toto senzační 3. místo nebylo možné. Hráčem našeho turnaje 
byl nakonec zvolen Jakub Sláma, který vsítil celkem 12 gólů na turnaj. Bo-
hužel na střelce turnaje by musel vstřelit asi dvojnásobek. Dalšími střel-
ci byly Šimon M. 10, Míša, Filip, Tomášek. Tomášek vstřelil svůj první 
premiérový gól. Udělal tím radost nejen sobě, ale také mně. Doufám, že 
příště vstřelí své premiérové góly i další.

 Největší dík co jsem kdy dával. Díky celému týmu za skvělé zá-
žitky!

 S pozdravem Karel Cholek
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Sport na ZŠ Tyršova

ZŠ Tyršova na závodech ve šplhu
Dne 2. 12. 2011 proběhlo na ZŠ Tišnov Smíškova okrskové kolo 

soutěže ve šplhu, které se zúčastnilo šest škol. Osmičlenná družstva tvo-
řili zástupci chlapců a dívek ze 6.,7.,8.,9. tříd. Šplhalo se dvakrát s tím, že 
se započítával pro kolektiv vždy ten rychlejší dosažený čas jednotlivých 
účastníků.

Naši školu  z jednotlivých ročníků reprezentovali  s těmito  výkony: 
Jiří Přikryl 4,22 s, Štěpánka Badinová 6,90 s, David Dufek 3,73 s, Alžběta 
Kubíková 5,54 s, Filip Moravec 4,26 s, Sabina Břenková 5,04 s, Martin 
Pavlíček 4,35 s, Lenka Matoušková 5,26 s.

Po sečtení dosažených časů obsadili naši žáci 4. místo, vítězem se 
stala ZŠ Veverská Bítýška před pořádající ZŠ Tišnov Smíškova.

Mgr. M. Zechmeisterová 

ZŠ Tyršova na Vánoční laťce
14. 12. 2011 pořádalo Gym-

názium  Tišnov soutěž ve skoku vyso-
kém. Zúčastnilo se jí osm družstev ze 
základních škol a nižšího gymnázia. 
Výsledky nejlepších  skočených poku-
sů  se spočítávaly pro pořadí za druž-
stvo, stejně tak byli  vyhlášeni  nejlepší 
výškaři  a výškařky v obou kategoriích 
mladších a starších žáků, žákyň.

Naši školu reprezentovali: v 
mladší kategorii-Zuzana Malá (za-
počítávaný výkon 135 cm), Veronika 
Reilichová, Jiří Přikryl , Filip Moravec 
(započítávaný výkon 150 cm), ve star-
ší kategorii- Kateřina Musílková, Sára 
Muhlpachrová (započítávaný výkon 
130 cm), Aleš Fišer a Aleš Suchý (za-
počítávaný výkon 150 cm).

V závěrečném součtu se ZŠ 
Tyršova umístila na 3. místě, za dru-
hým Gymnáziem Tišnov a vítěznou 
ZŠ Břeclav . Filip Moravec se ve své 
kategorii umístil na 2. místě.

Mgr. M. Zechmeisterová

   McDonald´s Cup  2011/12
McDonald´s Cup je celorepublikový turnaj v minifotbalu, který je 

určen pro žáky prvního stupně základních škol.
V posledním listopadovém týdnu uspořádala ZŠ Kuřim -  Tyršova 

pro své mladé sportovce školní kolo tohoto turnaje. Utkali se mezi sebou 
systémem „každý s každým“ družstva všech 4. a 5. tříd. Zápasy byly velmi 
vyrovnané a většinou až do konce hrací doby dramatické. Šance se stří-
daly na obou stranách hřiště, ale brankáři byli oporami svých týmů. Gólů 
moc nepadalo. Nakonec se z celkového vítězství radovali žáci z 5. A, za 
kterou nastoupili Čermák V., Svoboda M., Fenik F., Strážnický P., Jedlička 
P. a Vondruška V. Na 2. místě se  umístil tým ze 4.C a třetí skončila 5. B

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za bojovnou 
hru v duchu fair play.

Nejlepší hráči budou nominováni do reprezentačního družstva naší 
školy a na jaře se utkají v okrskovém kole s týmy jiných škol z Tišnovska.

Orion Florbal Cup - okresní finále
Ve středu 30. 11. se v brzkých ranních hodinách vypravil florbalový 

tým starších žáků ze ZŠ Kuřim – Tyršova (Pavlíček M., Šoustar M., Šrol-
ler F., Crha T., Rajsigl M., Meduňa J., Marek J., Švejda J., Luzar J., Štˇastný 
L., Nič M.) do Pohořelic na okresní finále Orion florbal cupu. Naši hráči 
se však v ten den „nepotkali“ s dobrou sportovní formou a na turnaji byli 
všichni soupeři nad jejich síly. Po porážkách s Ostrovačicemi 0:2, ZŠ Tiš-
nov - Smíškova 0:2 a  Pozořicemi 0:2 skončili na 6. místě. Nutno však 
podotknout, že naše družstvo bylo výrazně oslabeno, jelikož náš nejlepší 
hráč Radek Vybíral pár dní před turnajem onemocněl.

Nyní mají naši žáci rok na to, aby na sobě dle přísloví “bez práce 
nejsou koláče“ zapracovali, zlepšili a v dalším ročníku soutěže pokusili 
nejen zopakovat postup z Tišnovska do okresního finále, ale vybojovat i 
přední umístění v něm.

Roman Ambrosek, ZŠ Kuřim - Tyršova
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sport

ŠachyZ regionu

Příští únorové číslo Zlobice vyjde v pátek 3. února 2012. 
Uzávěrka je v pátek 27. ledna 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 30. ledna.

Mikulášský turnaj v šachu
V sobotu 3. 12. 2011 byl na DDM Kuřim Jungmannova sehrán 

tradiční šachový turnaj. Letošní účast byla rekordní – 42 hráčů. Turnaje 
se zúčastnilo i hodně dětí, což ukazuje na velmi dobrou práci s mládeží v 
Šachovém klubu Kuřim.  Zakoupených 37 cen tentokrát nevystačilo na 
všechny, nicméně děti zkrátka nepřišly.

Turnaj se hrál švýcarským systémem losování na 7 kol s časovým 
tempem 2x12 minut na partii.  

Vítězem se stal Martin Tajovský, před Jiřím Majerem mladším a 
Vladislavem Sládkem. Všichni medailisté pětkrát vyhráli a dvakrát remí-
zovali. O jejich umístění na stupních vítězů rozhodlo až pomocné hod-
nocení.

Žákovskou kategorii vyhrál opět Tadeáš Boček před Jakubem Kři-
vánkem a Vladimírem Dudarem. Všichni tři jsou výraznými talenty i v 
rámci ČR.

MJS

XI. ročník Mikulášské laťky 
ve skoku do výšky

 XI.ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky pořádaný TJ Soko-
lem Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské, přilá-
kal do výškařského sektoru 39 soutěžících v 8 kategoriích. Svoje skokan-
ské umění přišli předvést předškolní děti, mladší a starší žáci a žákyně a 
muži z Kuřimi, Tišnova, V.Bitýšky, Sentic, Brna a domácích Moravských 
Knínic. Příjemně strávená druhá adventní neděle, tak přinesla kromě 
sportovních prožitků i řadu hodnotných sportovních výsledků. 

Kategorie 3 – 4 roky: 1. Císařová Anna M.Knínice 61 cm, 2. Tajov-
ský Šimon Kuřim 58 cm, 3. Kozinová Adéla V.Bitýška 58 cm, 4. Vojanec 
Lukáš Kuřim 55 cm, 5. Vintrová Vendula Kuřim 50 cm 

Kategorie 5 – 6 let: 1. Mauerová Marie M.Knínice 83 cm, 2. Vin-
trová Zuzana Kuřim 65 cm 

Kategorie 7 – 8 let:  1. Fojtík David Kuřim 93 cm, 2. Tajovský Ma-
těj Kuřim 90 cm, 3. Mauerová Anežka M.Knínice 80 cm, 4. Pelikán To-
máš M.Knínice 75 cm, Císařová Viktorie M.Knínice 75 cm 

Kategorie 9 – 10 let: 1. Koláčková Adéla Sentice 116 cm, 2. Foj-
tíková Eva Kuřim 113 cm, 3. Moravec Michal Kuřim 113 cm, 4. Kozina 
Vladimír V.Bitýška 110 cm, 5. Konečná Martina Kuřim 100 cm, 6. Slámo-
vá Jana M.Knínice 90 cm, 7. Koláček Martin M.Knínice 90 cm, 8. Vintro-
vá Michaela Kuřim 85 cm, 9. Stehlíková Klára M.Knínice 80 cm 

Kategorie 11 - 12 let dívky: 1. Fojtíková Jana Kuřim 105 cm 
Kategorie 11 – 12 let chlapci: 1. Přikryl Jiří Kuřim 135 cm, 2. Du-

šek Vojtěch Tišnov 130 cm, 3. Hanák Petr M.Knínice 115 cm
Kategorie 13 – 14 let chlapci: 1. Moravec Filip Kuřim 149 cm, 2. 

Ondriska Jakub Tišnov 149 cm, 3. Urbánek Radek Tišnov 140 cm, 4. Ur-
bánek Martin Tišnov 140 cm, 5. Konečný Martin Brno 135 cm, 6. Jelínek 
Jaroslav M.Knínice 135 cm, 7. Kozina David V.Bitýška 125 cm, 8. Večeřa 
Jaromír M.Knínice 120 cm

Kategorie 15 let a více: 1. Sikora Aleš Kuřim 160cm, 2. Sikora Vít 
Kuřim 160cm, 3. Sebera Martin Tišnov 155 cm, 4. Pešek Michal Kuřim 
145 cm, 5. Dušek Jakub Tišnov 140 cm, 6. Dančák Radek M.Knínice 130 
cm

 L.Vojanec 
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